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TVARI V TVAR IBSENOVI. BRžiti se Christianii, to pro mne znamenalo jedním

NAPSAL J. HILBERT. — rázným zívnutím odbýti únavu z noci a dáti se, by
na hodiny ješt, intensivnímu dychtní. Rytíský, plavý svt švédský ležel za mnou, v neznámý
norský ml jsem vstoupili. Ale nebyly to jeho hory, kterých jsem byl dychtiv

;
ne moe se

skalnými behy, tolikrát malovanými a fotografovanými
;
nic z krás pírody a ješt mén z dl

rukou lidských : ty domy, ty kostely, ta divadla, ta dlažba, ty pístavy, to vše, co jest

všude z kamene a tak protivn eká turist. Moje zvdavost nese se vždy za lidmi a patila

jim i tu. Vssávati se do tváí, jež kdekoli od stolu vidím, chytati gesta, chytat pohledy,

cuknutí ústy, pozdravy, slouchat eem, jimž ani nerozumím, hledat kmenové znaky, ale pe-
devším pak to, co jest pod maskou: vn zajímavé divadlo, živoucí duše: — zde Nora,

toho Nora, jemuž platila dobrá polovina mého literárního blouznni z podevadesátých let

;

mšanské Norky, tak národn výrazné v dílech své vlasti a tolik svádjící k pedstav o ne-

vkusu po svém nejlepším vnjšku. Kdo ví? V tom hmotn i státn malém svt norském,

jak jest podán Evrop jeho autory, jest tolik vnitního rozpjeti do ducha i sn, takové bo-

hatství národní psychy, že vynucuje obdiv. Bude mi náhoda páti, abych se setkal i s n-
kterým z jeho duch? Uvidím nejvtšího, vlastn jediného, jediného zde a jediného mezi dra-

matiky svta od doby Shakespearovy? Turistická povst dí, že denn po sedm let již sedává

Ibsen mezi pátou a sedmou hodinou v Café Grandu, kde i pijímá cizince. Lze lehko dnes

íci, za jediný ádný pohled do tváe toho a toho velkého mrtvého dal bych nevím co let

svého života. Ml jsem horeku, když blížil jsem se Christianii, ml jsem ji po celý den a po

veeru, když konen nejen vidl jsem Ibsena, ale s ním i mluvil a i dar si nesl z jeho

mkké, pastorské ruky, bylo mi teba celé konejšivé krásy severní noci na výšin Oskarsholmu,

abych utišil své rozžhavené nervy.

Do okruhu této vzpomínky, již mám potšení psáti Volným Smrm, patí sdlení, že jel

jsem do Skandinávie skoro pímo z rodišt Shakespearova, ze Stratfordu. Bohatá kniha Bran-

desova kreslila mi cestou obraz anglické renaissance kolem obrazu života nejvtšího jejího

pedstavitele, co malé venkovské msto se svými památkami tkvlo mi dosud živ v mysli.

Nejen obrazn ale i skuteností leží ono v samém srdci Anglie. Nepatrno dneškem, na obvodu
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obklopeno ovocnými zahradami, za tmi lehce

shrbený lunatý kraj a klidný neširoký Avon . . .

to Stratford a v nm dosti, co sotva se mnoho
zmnilo od tí set let. Ven, pl hodinky za

mstem pak Shottery, s malým domkem Hat-

tawayové, celým pod svlacem, pod ržemi,

pod bezem, jakoby zachumlaným v zeleni

a v kvtech. Srdce se mi stavilo, když z pod-

krovní malé ložnice malounkým oknem za-

díval jsem se ven. Na loži za sebou cítil

jsem prostou, zralou, tžkou Annu, jejíž ma-
lému žití sven byl tak veliký skutek. Mohla
býti ovšem i jiná, ale byla ona, jíž dáno

zlomiti pee na onom drahocenném tajemství,

jímž jest mladá hru geniova. Kde já, stál

on. Vstal z iože a, nmý, zadíval se v ten-

týž milý kraj, na tu zvedlou luinu s tu

a tam rozhozenou skupinou strom, kterou

i já vidím. Stará, známá prázdnota, táž, jež

vracela se nyní každé noci, byla opt v nm.
Rozevírala se do bezmrna, a nebylo oím
uhnutí z ní. Nic, nic, toliko ... ale to jest

v zadu, ztraceno
. . . ztraceno? . . . zapadal

jakýsi vzdálený šumot slov. Jeho vlastní slova,

slova z veer lásky, jež nyní tolik pobledly !

Cosi, mimo mysl, rozehnalo se za nimi, a byl

v tom šum kídel, výskla radost z nalezeného,

stesklo to po ztraceném, však mísilo se to, trha-

lo, celé vty vyskakovaly, nové navázaly se

na n a vším se rozvlály te fábory, to slova

je mají a vším táhla hudba, to duše slov . . .

Oh, hluboká prázdnota tohoto svta, oh, hlubší

opuštnost, jež jest mu údlem! — Nevíte:
ne pro trudný stav otce, ne pro nelepší své

vlastní, pochybné rodiny, ne pro místní strat-

fordskou hanbu, ne pro výprasky od Sira

Thomase Lucyho, a cokoli bylo, co by do-

vedlo každého vyštvat do svta — ale v této

ložnici byl prvý krok a první ona byla, že

dvacetiletý dal se svou nesmrtelnou cestou.

Bylo by mi ádnou potebou vydati se

jednou hodn široce z myšlenek, jež bhem
let z etby i ze sama mého životního zamst-
nání nahromadily se mi v hlav, z myšlenek,

jež bych chtl krátce nadepsati »0 tragedii«

a by jenom proto, abych, vydav se ze sta-

rých, uinil si místo pro nové snad správnjší.

V mysli poraženo — ne, to žije ješt dkla-
dn dál ! Nutno se vydat, nutno vyklidit do

posledního škváru vše stávající, aby mohlo

vzrsti nové. Ale jakkoli bylo

by mn dnes toto zamstnání
snad tím nejozdravujícím ze

všech, jež bych mohl podnik-

nouti, rozmry lánku nedovo-

lují šíe, nedovoluje je as a

tená i já jsme nuceni, uskrovniti se na

nejnutnjší, co nutno podati ze svta, o jehož

králech dnes spolu hovoíme.
Jediný pohled do podstaty tragedie praví

nám, že máme tu co initi s produktem, jejž

lovk si tvoil z cítní a pro pocit své síly.

Nic neznamenají námitky dobrého šosáctví,

vzpomínajícího slzí a soucitu, jež doznalo

v nejlepších pátých aktech, — pda, z níž

tragedie vyrostla, ekli bychom její první

organická podmínka, jest jará chu výzvy,

jest — populárn — chu po pokoušení osudu,

nepopulárn : osudná podstata síly samé. Chtít

zakoušeti a skuten taky zakoušeti. A tato

radostná chu, jež vyzývá zlo svta jako svého

nepítele, na nmž by zkoušela svoji moc,

musí býti vrozena tomu, kdo tragedii tvoí,

i tomu, kdo ji podanou vskutku má žiti. Tvrce,
který dal tak zoufale se rozkiknouti piko-

vanému Prométheu, až jist málo soucitné

Okeanidy se shrnuly pod jeho skálu, byl

stejn celý muž v tom nesmrtelném lkaní,

kdy všecko bolí, jako když pozdji tak gran-

diosn rebelsky opel téhož Prométhea milo-

stivé ochot Zevov. Jest nutno opakovat:

z pocitu a pro pocit síly. Musí tak býti stvoen

básník a musí býti takým národ, jenž si

tragedie žádá. Teba tu silné, tvrdé, mladé,

nevyerpané mužnosti na celé áe.
Jest však ješt nco jiného v tragedii, než

tato hluboce pod samé základy uložená chu
po zápasu, jest ješt její obsah sám a toho

ústední nerv : myšlénkový problém díla.

Vracejíce se k básni Aischylov, shledáváme,

že jejím obsahem jest zápas mezi dvma svty,

že proti samovlád Olympských stojí tu, openo
o vný as, zosobnné osvobození lidstva, že

nastala poádná trhlina mezi starým nebem

a novou zemí, a že svtová krise jest v chodu.

Starý, naivní, smyslový názor svta se viklá

a proti nmu zvedá se a tyí nový v postav

vzdorujícího dobrodince — rebela. Opakuji

toto slovo rebel, vzbouenec, nebo ono jest,

které tragedie nese, by i v nejrznjších for-

mách, ale každou dobou obrozeno jeho zna-

mení na svém ele. A jakkoli z nejvnitnjší

poteby eka musí nutn nastati ve tetím

díle tragedie smír mezi Zevem a Prométheem

(ach, jsou pece oba jenom bozi, byl kdysi

Zev tak drah lidu jako dnes Promethej, co

hlavního pak, in vykonán, a pohled vného
asu leží na obou : což neskloní

se pod ním Zev ku kompromisu

a moudrý Promethej by neuznal

mez, jež jest každé síle dána

:

bu ped ní zastavit a celý,

nebo pes ní a zlomen) — ten
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starý regim jest notn poviklán a padne pak již brzy pod dialektikou Sokratovou a rozplyne

se v nic pod svtlem Platonovým. Ale s ním i tragedie.

A tak na tomto starém divadle, od nhož máme pkný odstup vk, shledáváme, z eho
tragedie žije, kdy žije a která jest její doba slávy. Vidíme ji v jejích vrcholcích jako tžký
polední plod na zvratech dob, jako hlas okolo dvanácté, jenž vytrysk z t-ihliny starého svta
a vští nový. Šeí se bohm a on jest tu. Má v sob elementární sílu podvratu a krví

a slzami jsou stísnny jeho tóny. Starým, stuhlým, stojatým ádem svta bylo se jim

probiti a o toho lomy se poezaly. Však padají. Mohou býti ze zla a mohou býti z dobra,

my sami kýváme, že jest nutno, aby padly. Poslední bude se zdáti stokrát smutno pro

tento svt a proti všemu ujišování Emerson, le ono jest a jest zákonem. Jsou mimo dobro

a mimo zlo, nebo jsou mimo meze. A co bezmeznou expansí své mladosti rozbily staré

ády, padají jako obti za nové. To jest pak v nich a to jest s nimi, tím jsou tragediemi

a to jest jejich tragedií. Jsou ve dvanácté hodin, mají klid a moudrost veera ped sebou.

Jim v patách jde osvícení a usazení, Plato, osmnácté století, La sagesse et destinée . . . .

Emerson do Evropy. Konec tragedie ! Konec tragedie

!

Než, pes všecku chu ku zlosti, s níž pozorujeme prošafování dramatické Evropy,

bume jen šastni : ta tesknota jest z chvíle, ale den sám jest jeden slib vidoucímu. Ten

tžký zápas jedince o sebe sama v sob samém, jehož jsme svdky i initely, pímo sám sahá

po tragedii, bude také její, a poskytne ji ješt slávy, že pezáí snad všechny periody pedešlé.

Evropský svt vykazuje dosud ti takové vrcholy tragedie, nebo ti byly svtové krise,

jež prodlal. O kois první rozdlili se Aischyl se Sofoklem. Cest druhé, est býti mluvím
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lovka, který se vynoil z mlh a pout kesanského stedovku nah, divoký, krásný,

radostný, volný a krutý, lovk vášn, ale hlavn lovk sebe, svých instinkt, svých

pud, své vle a své zhouby v nadmrnosti svého života, pipadla anglickému lovku
Shakespearovi. Lví podíl tetí doby jest bez odporu Ibsenv.

My uvidíme ješt šíe, jaký byl údl posledního
;

ale než hládneme tomuto duchu ve

tvá duchovní, promluvme si díve o oné, kterou jsme hledali a nalezli pod verandou

christianského hotelu.

*

Menší než Praha a pokud možno ješt špinavjší, to Christianie. Nevím, jest-li tamnjší

mladá a mén mladá inteligence pod nejvýš populárním heslem »Boj o starou Christianii«

zpsobila, že zachováno tu snad vše, co tvoí tak výlun opoždný ráz tohoto msta, ale

tolik jest jisto, že by tu pan Mrštili jásal a pan William Ritter by nemusel psáti lánky,
které jsou více mén zakrytým obdivem své nezištnosti. Mn bylo úzko.

Dnešní Londýn, v nejkrásnjším slova toho smyslu, tkvl mi ped oima jako drahý ne-

nahraditelný sen. Není sice ješt docela vysloveným, jest jenom jaksi první skizou toho

budoucího pravého velemsta, jak by mlo býti : ve svých širokých rovných ulicích, sbí-

hajících se ku obzoru v pesných liniích perspektivních, se svými mohutnými, lhostejn

stejnými budovami, za nimiž však pracuje nejrznotvárnjší život a mezi nimiž se valí:

nevšímavý a cizí k okolí, mlící a neproniknuteln hoící osobním zájmem v každém tom
pohybujícím se ervíku, jímž jest lovk ... to vše v masse, s oima obrácenýma vždy jen

5
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do budoucna, své djiny spoádány v nkolika

galeriích nebo museích, ale nedusící a neotra-

vující dnešní život, ovšem tu a tam njaký
Tower, ale zase jen Tower a ne každá sva-

továclavská stodola nad ekou, jež jest pe-
plnna lomi s bavlnou nebo petrolejem . . .

vším tím vyslovující dnešní ráz dnešního svta —

:

ó již v nm žít, jemu patit, v nm se pro-

bíjet, v nm se prát o chleba a o uplatnní

a zde býti snad i vítzem ... v kepu, jenž

má íslo. Jaký sen ! Jaký sen !
— —

Starobylý ráz Christianie jest dobe za-

chován. Tídou Karla Jana, ne výstavnjší,

toliko že delší naší Spálené ulice, zaíná
a koní vpád modernosti. Tato ústí na jednom

ze svých konc do parku, v nmž jest sn-
movní budova a nové divadlo a jakousi sil-

nicí vystupuje na nevelké návrší s ošklivým

královským zámkem. Zde tená Hamsuna
bude znan sklamán místem, kde v první

den hladu zteštný rek pepískával svj obd.
Pjde sem okolo Grandu, téhož Grandu, jenž

v norských románech jeví se jakoby ste-

diskem všeho duchovního i pjoltrového života

a patrn jím i jest. Kavárna ve slohu Slavie,

toliko že v pízemí, naplnna • jist pevahou
toho, co se v Christianu válí, co myslí nebo

debatuje.

Opustil jsem ji díve, než bych se byl

nadál, když mstu jsem se blížil a vyšel ven.

Nebylo lupu. Jakási rozmrzelost se mne zmoc-

nila, nechu k tomu nevkusnému, pomalému

a nesympatickému, jež bylo mstem a jež

bylo lidmi, co otázka
:
jest on, jenž by zajisté

mn nahradil všecko sklamání, jest on v tomto

mst a uvidím jej, kde za jeden den jsem

již polovinu tváí znal? Bylo k šesté veerní,

slunce lilo teplé proudy, tída Karla Jana roz-

kopána pro njaký kanál. Chci na druhou

stranu pes devný mstek, když z nho
práv tváí v tvá mi jde jakýs staiký pán.

Pohlédnu na. Ibsen! — Ten staík . . . Ibsen.

Srdce se pímo smrští, dech se mi zastavil,

ale pes ten náhlý, prudký prochvv hluboké

úcty, jež zrovna eže, abych se stavl lho-

stejným a lhostejn šel mimo, má zvdavost

žene mne k drzému, upenému pohledu do

jeho tváe. Vidím ržov bílou ple, malý,

tupý nosík, jak sníh bílé vousy i vlasy, vy-

tékající z pod cylindru a pedevším fialkov

modré oi, jež ruka chrání ped sluncem.

Minuli jsme se. Není lovka, jenž by si

tu nevrhl svj denní pohled po nm. Drobná,

malá postava staeckými, opatrnými kroky

šine se v ped do hotelové ásti Grandu. Jest

elegantní, aspo oste se odlišuje od vkolní
neelegance ve svém pelivém vzhledu starého

nmeckého profesora. Cylindr, pod ním široká

obruba bílých vlas, žlutý svrchník, jakkoli

jest hoiko, erné úzké kalhoty starogenerálsky

dosedlé na botech, erné rukavice v levé,

v pravé ruce deštník, jenž pedchází každému
vykroení nohy, aby je zajistil . . . jak díval

jsem se za ním, hlavou mi šlehla básnika
z druhé nebo tetí obecné školy:

Staena slepá z kostela kráí,

cestu si berlikou hledá a znaí — —
Ta malá drobná postava jest tedy, která

po padesát let kryla nesmírné výlohy, jež

byly geniovy.

v V
*

Ješt jednou on, opraven i doplnn z blízka.

Hotelový dvr pokryt nkolika plochami

trávníku, tím a pak nco kvtinami a oleandry

tvoí hotelovou zahradu. Deset, dvanáct rud
natených rákosových židlí rozestaveno jest

v ní. Kolemkol vysoké stny, pravideln pro-

lámané okny, po jedné stran polokrytá ve-

randa. Chlad a ticho. Jen malá, ve stedu

zahrádky stojící fontána vachá do nho roz-

plesldými kapkami, jež na metr nad hladí

klopí se z úzkého praménku.

Sám tu s malou sklenikou neho zeleného

ped sebou, v rukou Svenska Aftonbladet,

sedí Ibsen. Klobouk sal. Vypadá statnjší

než na ulici, nebo vrchní ást tla s hlavou

staré, bílé, mrzuté koky jest ješt pevná.

Zvlášt v profilu, kdy jeho malý tupý, trochu

zvednutý nosík sebou tvoí linii oblieje, toto

pirovnání se pímo nutí. Levý koutek úst

láme se kolmo dol — rys, jenž jest ze sa-

moty, z hokosti, z pohrdání a zajisté nemén
z úsilné práce. Rty uvykly býti pevn, na

široko seveny. Celo, nyní vysoko holé, jest

mohutné. V pohybech jakási slavnostnost, tlu-

mená tichou tíhou stáí.

Svtácký, krásný Ital, uvedený Norem, pi-

sedá po obadném pijetí se strany Ibsenovy.

Mluví se italsky, to jest, hovoí Ital, co Ibsen

naslouchá, usmívá se a jen tu a tam s jakýmsi

tónem bázlivosti nebo sevenosti promluví n-
jaké slovo. Návštva trvá asi tvrt hodiny,

pak porouení se nejvýš obadné — Ibsen

vstává. Za krátko na to stojím mu tváí

v tvá já.

Brand — — byl jím zajisté, sestárlý Ros-

mer jest tu dnes. Vidím v jeho rysech i stopy

Solnessa, té poslední silné masky, v kterou

Ibsen stáhl svou tvá, ale jsou tu jen roz-

mklé, chabé její zbytky. Sigurd byla první

skiza vlastního portrétu, Rosmer jest dnešku

:

rek s hlubinami snílka, istý a naivní, nádech

bojácnosti z odlouenosti svého snu na všem,

co jest vnjšku, na mluv, na pohybech, na
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celém styku vážném až do slavnosti, — hraka ženy, jež ji usmrtila svou ušlechtilostí : sestárlá.

Hlas se maže a bojí. To známé tiché zajíkání severu zmnilo se tu v jakýsi širý ostych

všeho hlasu. Snad píliš mlel. Byl bych si tolik pál dáti se protíti tím jeho ostrým po-

hledem z fotografie a sám pohlédnouti do nho — ale na oích, které se tak po mn
obracejí, jsou zvtšovací skla, jež pomáhaly pi tení veerníku, a já vidím jen dv roz-

mazané hluboce modré skvrny.

Teprve po velkých hodinách, když nastala ochablost a nepemožitelné zívání mne zachvá-

tilo, poznal jsem, jaké bylo napjetí iv, jež — jsouce v bílém žáru — domnívaly se tak

uspokojiv chladn vnímati, co smrtelného mly ped sebou.
* *

*

Ne ten lovk-umlec, stojící na rozhraní šestnáctého a sedmnáctého vku, z krve, kterou

po generace istil vzduch venkova, z národa, jenž stával se práv velmocí, roztahuje svá

ramena kolem kol i po sotva nalezených svtech, vítzný, bohatnoucí a znovu dobývající

a konen z lidstva, vera obrozeného — —
. Mladý svt novovku byl, jenž svým obanem

zval Shakespeara. Co zápasilo z kesanství byla už jen chtivost svtské moci: lovk sám stál

tu prost a svoboden, jeho rozum, jeho duch, jeho instinkty, to vše, co trplo a krsalo pod
drezurou nebo bludy stedovku, vyhouplo se nyní do slunce naho a pružno jako v první

den. Ohromné ddictví z první íše Evropy padlo mu v klín. Laný duch vrhl se na n
a rychle, ráz na ráz, zmnožil je k pekypujícímu bohatství poznání. A co nebe ztrácelo

píslušník, zem nabývala hrdin. Itálie byla práv vydala svých osmdesát let krásou a krví

stísnného života. Michel Angelo zemel v roce narození Shakespeara. Nyní rozkvetly Špa-

nly, rozkvetlo Holandsko, pukala Francie a Anglie pekypovala silou a mládím. Všeobecná
expanse života nastala a uprosted ní stál on. Práv doetl italskou novelu, nebo hru nkterého
svého pedchdce

:
jaká to vn se opakující tragedie do bezmrna vypjaté osobnosti jest

ten lidský život! Byla kolem, opakovala se denn, díval se na ni stokráte, jak dála se hrou
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v jeho nitru pod tím klidným, šírým pohledem

jeho rozumu. Toliko . . . tolik jest jisto: ta

kronika, ta novela, ta hra jsou bídn psány.

Vnoit se v ní, vssát, vpít a pod hlubinami

dát se rozestít svému klidnému jasu, aby

na jeho hladi, cele posvíceno, teprve dobe
vyniklo to veliké divadlo krve — oh král, oh

šašek, oh hrobník, princ, matka, panna, lo-
vk, píroda, sen, smích, plá, nadje, touha,

láska, ctižádost, všecko, všecko, jak se tyí,

jak se ze sebe zvedá, jaké rozpjetí za mocí,

za trváním, za vností ... na spánku, jenž

jest kolem kol !
— Alle, pedevším, jaký po-

hled !
— Novela padá z ruky.

Zrak básníkv, jak krásným šílenstvím,

od nebe v zem, od zem k nebi bloudí,

a obraznost, jak stlesuje zjev

neznámých vcí, péro básníka

z nich tvoí postavy a místní byt

a jméno dává vtrnému nic.

Tak vzntlivá jest mocná obraznost,

že, chtjíc chopit radost njakou,

hned chápe posla této radosti.

Le na dn té jasné širé duše, pod tou

hladí, po níž smekají se jevy skutenosti

i fantasie, aby na ní byly zachyceny v liniích,

jak je krása všech vk nesnila, k plastice,

jakou život nedosáhne, a k výrazu, jenž ne-

zdá se ani býti z lidských úst — na dn té

jasné, širé duše jest ticho, že by jí je mohl

Bh závidt.

Ne tento lovk-umlec, syn jiné doby

a jiný v sob jest duch, který nás laskav

pijal ve své tvrdé vlasti. Co spoleného má
se Shakespearem, jest jen ta jará chu po
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zápasu se stojatými mocnostmi života. Ale

není doba královských ctižádostí, jež by vy-

volávaly války. Není té nadmrnosti pud
a vášní, aby hnala jedince do osudného roz-

pjetí nad vášn a pudy jiných a do zápas
s nimi. lovk znan schladl za ta ti staletí

a djišt jeho života mizí ze svta, který se

stává lhostejn státním. Propadl se do nitra,

do nerv, do svdomí, do svého rodového

i tisíciletého ddictví, do svých strašidel a tam

podniká boj, tam jest zápas, brzy vítzný,

brzy osudný, ale vždy za svtlem, za pravdou,

za svobodou a hlavn za sebou samým, za

sebou novým, se sebou za sebou obrozeným.

I jeho obraznost jest tak vzntlivá, že, chtjíc

chopit radost njakou, hned chápe posla této

radosti
;
le radost jest z jeho nitra a posla

chápe dle obrazu svého. Dobe sestátnná,

mšansko-ústavní spolenost ovšem se za

boje zvíí, nebo, nakukujíc v nj, správným

instinktem vytuší, že tu mže jiti i o ni, o její

klid, o její usazení, že z nho mže býti vy-

tržena do podobného zápasu, poznávajíc v zá-

pasníku svého lovka a he : mocného vrstev-

níka svých dtí — co ten zase, sám sebou

v rozporu, jak snadno »nesáhne po hromu

«

a nerozežene se po ní svými nejsmrtelnjšími

blesky Le bylo by chybou, považovati jej

za jakéhosi reformátora-odborníka spolenosti,

za níž by stál. Jest ped ní a patí sob,

a co do ní zpt zuiv bije, jde v podstat

o nho sama. Buduje íši — ale rozumjte,

bude to tetí íše. Sám ve své dob prvním

slovem toho ohromného procesu, jejž nejno-

vjších sto let v sob vede. jest také vždy

prvním zápasem za n : na špici všeobecné,

tžké, loudavé práce na novém lovku pra-

cuje on na sob.

Leben •— ein Krieg mit den Wichten

in unserem Herzen und Hirn.

Dichten — sich selber richten

mit unbefangener Stirn.

A zde hledli jsme Ibsenovi ve tvá a tato

tvá jest tváí nejdrazší pítomnosti.

Nuž, tento osobní zápas za lovka svo-

bodného v sob a svobodného k celku, za

toho obana budoucí tetí íše. jejímž svazem

má býti práv tato komplikovaná svoboda,

jejímiž dozorími orgány bude pravda, a je-

diným zákoníkem zodpovdnost sob samému,

ten zápas hluboko ponoený do lovka, vy-

volal ovšem vlastní nový pojem tragiky, již

dlužno nazvati Ibsenovou. Bylo o ní u nás

eeno : ^Ibsenovi lidé netrpí nadbytkem

a pílišností, nýbrž nedostatkem a slabostí.

Vdí, co by chtli dlati, co by mli dlati.

však namíili dále, nežli staí se vzepnouti.

A to jest tragika dnešního lovka, ta jeho

osudná neschopnost povznésti se k dslednosti

inu na úrove svého chtní a svého urení —
svého životního úkolu. « — Vážená slova,

k nimž však teba díve íci ne, než potom
ekneme ano. Ne, nebo tato tragika, do slova

ona, jest již tragikou Hamletovou a tedy po-

ctiv ti sta let stará. Takovou neschopností

povznésti se inem na úrove svého chtní

trpl a padnul on — — zde Ibsen by byl

pozdním nálezcem. Ano, tito lidé nestaí, aby

se povznesli k dslednosti chtní inem, le
oni nestaí ku svému životnímu úkolu ne-

dostatkem novým, jejž stará tragika neznala.

Tento nedostatek pak není jenom v mravních

silách, jako u Hamleta, ale nedostatkem sama
fysiologického útvaru Ibsenových lidí. Ne je-

nom s pedsudky mají tito lidé co initi, jež

nezmohou a které je porazí, ne jenom jejich

mravní síla jest menší jejich chtní, ale to

jejich chtní samo, ty jejich síly samy, ty je-

jich pedsudky, celý ten zápas za lovka
nového dje se v rámci lovka vného.
Omezeným a osudným djištm duchovního

osvobozování jest omezená, osudná smrtelnost

lidská. Taková jest pak slabost Alvinga, to
nedostatek Rebbeky a Solnessova závra, by
v pozadí sesymbolizovaná, jest téhož pvodu.
Myšlénka, touha, cit, chtní, strašidla, bh
ví kam napjaty, nejsou ním o sob, co by

samo rozhodovalo o inu lovka, nýbrž n-
ím úzce spjatým s kterýmkoli uzlinnným

útvarem mozku nebo pohlavních nerv. Zde

jest mez ... a vná. Poznatky vdy daly

jí vyslovené, chladné obrysy. Sklamaná zása-

dovost mluví o slabosti.

To jest tragika Ibsenova a to jest tragika

nás všech.

Než v tomto lovku vném nový lovk
dotvoí se pec. Jako Shakespearv z pout

a mlh stedovku, on vynoil se z pout stát-

ních útvar a z mlh lživé morálky, nah v sob
a ku životu svému. Vše v nm jest nových

sil a vše staré svírá. Prudký, bezohledný indi-

vidualism jej zachvacuje a a mužem, a že-

nou, on chce jej stejn bezohledn žiti a

padá. Má pravdu, my jsme s ním, ale my
pece kýváme, že jest nutno, aby padl. Ne-

smírný smutek se nás zmocuje nad omeze-

ností lidské bytosti, le pesvdujeme. Co

initi. — Za nás i budoucí! Za nové ády ! Za

ty, jež nebudou mrzkým sevením lovka, a
sobectvím celku a chatrností jeho života, jako

dosud ! Již budou na pravd, na svobod, na

zdraví zbudovány a nebudou urážeti nikoho

dstojnost ! Ale hlavn, jež zvány ády, bu-

dou vlastn harmonií, budou ji mezi možností

10
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a mezi vlí, mezi duchem a tlem, mezi svobodou mojí a svobodou druhých, mezi zákony

jež uznávám a mezi životem, jenž, když mi dán, musí býti správy mé. Za tuto íši ! Za ni

!

Kéž nejdíve !
— A pak, v ní, tomu, kterýž uložil celý svj dlouhý, drahý život do jejích

základ, své myšlénky uiniv svory, svou krev tmelem jejich, tomu nech v ní zahoí zá-

palné obti na vše asy a ve vdnou pam

!

Ostatn, asy zajistil si on již dkladn sám.



JAN KOTRA.
FASADA DOMU NA
VÁCL. N. V PRÁZE.

Z UMLECKÝCH KRI-
TIK J. K.HUYSMANSE

Impressionismus je hnutí náleže-

jící dnes historii
;

celé souasné
umní z nho vyrostlo a dkuje
mu za nesmírn mnoho. Také se

to všude vdn uznává
;

obrazy

kdysi kaceovar.é se kupují za veliké

peníze pro státní gallerie, vdím
mistrm vnují se monografie, a celé

hnutí má už nkolik historik.

Z nejblíže pístupných je to jako

vždycky Muther, který ve své vý-

tené »Geschichte der Malerei im

XIX. Jahrhunderte« celou periodu

vysvt luje a skizzuje profily hlav-

ních zákopník : Maneta, Degase,

Renoira, Pissara, Claude Moneta.

Myslili jsme, že by nebylo ne-

zajímavo vybrati nco z historie

tohoto hnutí, a sice z boje samot-

ného. Po boku výtvarníkm stála

tehdy hrstka mladých literát,

kteí si získali svou neohroženou

kritickou inností hezkou ást zá-

sluhy na koneném vítzství. Po

Manetovu píteli Zolovi a po Du-

rantym, slavném » kritiku avant-

gardy^ pišel asov mladší J o ri s

Karl Huysmans, romanopisec

dnes svtového jména, a jeden

z nejbystejších umleckých kri-

tik, co jich kdy bylo. Svoji cam-

pagne kritickou vedenou v nkolika

asopisech pro svobodu mladého

umní a proti officielním pámbí-
km vydal v knize L’art mo-
deme, která s druhou její knihou

Certains patí k nejzajíma-

vjším francouzským publikacím

toho druhu.

Nejsou to pirozen klidné, de-

finitivní úsudky historikovy, který

po letech s uzavenou umleckou
periodou chladnokrevn útuje

;
jsou

to naopak vášnivé výpady tempe-

ramentního bojovníka v první ad
a radji ješt ped šikem. Nám
je dneska lehko korrigovati, kde

bylo snad pehnáno, a není to po-

slední zájem takové retrospektivní

lektury.

Nenapadá nám tedy íci dnes

:

ano souhlasíme tady s každou ár-
kou, a tak a nejinak se má psáti

kritika. Dokonce ne. Tak psáti

13
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kritiku si, mohl dovoliti práv jenom Huysmans,

jiný to po nm nedovede
;

a jako vzbuzuje

náš obdiv dnes jeho nesmírná kritická by-

stroduchost —
- tém všechny jeho úsudky

se potvrdily, tam, kde odsuzoval, tém na-

poád (až snad na Puvis de Chavannes a

BastienLepage), a ješt více, kde upozoroval

na mladé talenty (všechny impressionisty, Rolla

Thaulowa, Boldiniho, Odillon Redona) — tak

svrchovanou úctu budí divoké zrovna pe-

svdení, které cítíte za každou jeho ádkou,
jeho poctivost a nejkrajnjší pravdomluvnou,

odvaha, temperament, s jakým za svoje zásady

bojuje. Jemu jde vždy jen o vc, nikdy o osobuf;

strhá i Maneta, není-li uspokojen jeho prací,

a ped prostednostmi do nebe vynášenými

officielní kritikou vybuchne jeho » zbožné záští «

,

jak sám po Baudelairovi íká, jako láva. Tu-

cítífe všude lovka, který bojoval svj boj

s tlem i duší
;

a patilo k tomu kus sta-

tenosti r. 1879 ve Francii postaviti se tak

bezohledn proti nejslavnjším mistrm, Cabane-

lovi, Bonguereauovi, Detaillovi atd.

Huysmansovy kritiky nezstaly také bez od-

poru, ba redaktor Voltaira byl nuceu po-

staviti mu po bok ješt druhého »Saloniera«,

aby spravoval svými náplastmi aspo nejbo-

lavjší rány. Byl to zkrátka pravý veliký boj,

z nhož vzešlo osvobození celého dnešního

umní. Ale tento historický moment je skoro po-

družným dvodem, pro dneska pekládáme
Huysmanse. Vlastn proto, že je to práv
Huysmans

;
zdá se nám, že isti ty jeho vý-

buchy hnvu i radosti nad opravdovým um-
leckým dílem je v našich pomrech skuteným
osvžením. A jeho knihy pes všechnu svou

asovost zstanou mnohými svými stránkami

vždycky svrchovan aktuální. tte v er-
ta i n s kapitolu o amateurství, z L’art m o-

derne passus o »modernosti« s Fromentinovým
výkladem; vizte, jak z požadavk, jež staví

na chápání ženského aktu, je splnna do dnes
sotva první polovice (akt v plein-airu), atd. atd.

;

vždycky odlišíme-li vci dnes už pekonané,
zstane ješt dost popud ku pemýšlení.
A teba byly jeho názory s našeho dnešního

stanoviska i jednostranné, jsou ve svém smru
vykrystalisovány tak dokonale a vysloveny tak

pln a pesn, že mohou platiti za typické.

A jakým stylem vysloveny! Již ten je požitkem,

ten nepeložitelný, sopený, svrchovan ma-
lebný, beroucí výrazy ze všech slovník, a pi
tom tak dokonale jasný styl. Huysmans je ve

svém slohu stejný impressionista jako misti,
které miluje. Neznám popisu vystihujícího doko-
naleji dojem i technické stránky obrazu než jeho
popisy obraz Degasových, Turnéra a Goyy

!

Tyto stránky iní ovšem pekladateli nejvtší

obtíže, a tak tento poslední požitek dostane

se našim tenám pese všechnu naši snahu

siln seslabený. Pekladatelé.

ZE »SALONU R. 1879«. (MODERNOST
V UMNÍ.)
Ped nkolika lety jistý cizí umlec prochá-

zeje se po výstav s p. de Neuvillem potkal

Fromentina.*) Pan de Neuville odešel a mezi

obma pátely se rozpedl hovor o »modernosti«.

Poslucha stenografoval svrchovan zajímavá

slova, jež následují

:

»Ta vaše modernost juž mne dopaluje,

«

zvolal Fromentin. »To se rozumí, že má malí
malovat svou dobu, to vím

;
ale má spolu se

zevnjškem, s dekorací, s figurami vyjáditi

její mravy a city, a to díve než kostýmy a

píslušenství. Ty vci picházejí až ve druhé

ad. Nikdo mne nepesvdí, že žena, která

te psaní a je obleena do modrých šat, dáma,

která se dívá na svj vjí a je obleena do

ržových šat a dve, které se dívá na oblohu,

jestli neprší, a je obleeno do bílých šat,

pedstavují zajímavé stránky moderního ži-

vota . . . Deset fotografií z kteréhokoli alba

podá stejnou summu modernosti, zvlášt proto,

že ta dáma, slena nebo dve nebyly za-

chyceny pi inu, ale byly pivedeny do

alelieru a tam obleeny do dotyných šat,

aby pedstavovaly moderní život po pti fran-

cích za seanci. Je to práv tak, jako kdybych

já byl vzal prodavae datlí z ulice Rivoli,

kdybych mu byl vrazil do pracek ibuk a pak

byl maloval alžírský život dle toho tunisského

žida. Je to stejn hloupé! Kde je moderní

život ve všech tch obrazech, které by byl

krejí Worth také namaloval, kdyby ml ná-

hodou malíský temperament ?

Oh, život, život! lidé jsou tady; smjou se,

kií, trpí, baví se, a malíi je nemalují ! Já

byl lovk kontemplativní, a šel jsem do Orientu,

do kraj klidných a velikých, k životu primi-

tivnímu. Kdybych mohl zaíti život znova,

pracoval bych snad jinak
;

ale nicmén, já vy-

jadoval vzhledy a vášn, poslední záblesky

velikosti vymírající rapy, a to také náleželo

do mého století
;
já aspo neutratil život malo-

váním vcí neživých. « Pak po nkolikaminu-
tovém mlení poal Fromentin znova

:

» Nechci tím íci, že musí být lovk kdo
ví jak duchaplný, ale má vidti duši vcí,
která je nesmírná a ine ze vší pírody jako

voda tee z vodovod
;

ale jen se podívejte,

*) Jeden z nejlepších malí-orientalist své doby,
je zárove autorem jedné z nej duchaplnjších knih

o starém hollandském umní (Les maitres autrefois)

a výteného cestopisu po Sahae.

15



VOLNÉ SMRY.

DLE NAVRHUJ. L. NEMCE.
: PRÁCE ZLATNICKÉ

ŠKOLY V PRAZE

jak jsou hloupí tito malíi modernosti. Byl jsem u jednoho z nich asi ped týdnem. Pijde

tam s malým usmrkánkeni z pedmstí dvce asi dvacetileté, vzezení ulinice, hezká jak jen

nkdo mže být, s troškou tmavých pruh pod oima ! nádherná, lovk, který umí »vidt«,

by se byl rozplýval. Malí ji nechá umejt, kluka všoupne do kouta, hodí na milou pobhlici

sametový šat, vstrí jí do pracek bibelot, a z fabriky, která by se byla tak dobe dala

malovat jako fabrika, udlá dámu prohlížející chinoiserii ! Modernost, mladý píteli, moder-

nost!! — Ml jít k opravdové dám, když chtl malovat velkou dámu!«
Nemám tém, co bych pipojil k pedcházejícím poznám-

kám. Ne, moderní malí není pouze výtený »krejí«, jako

na neštstí vtšina tch, kdož pod záminkou modernosti balí

mannequiny do rznobarvého hedvábí, ne, nelze malovat sou-

asníky dle najatého modelu, který posuje stejn na velké dámy
i na nejnižší dvky, a hlavn v tomto ohledu stojí dle mého
mínní dobí impressionisté nekonen vysoko nad malíi

vystavujícími v officielních salonech. Z nevstky je cítit ne-

vstku a z velké dámy velkou dámu; a k vli tomu není

nutno namalovati, jako to udlal nebožtík Marchal, Pe-

nelopu a Frynu, jednu šijící v šedých skromných šatech,

druhou stavící na odiv své plné prsy v erných sametových

šatech siln vystižených. Talentovaný lovk byl by je udlal

stejn obleené od téhož slavného krejího a rzná jich rapa

by byla nápadná i pod tímže brnním.
Vezmte za píklad nkterý obraz p. Degase, a vizte, jestli

ten se obmezí na to, aby se ukázal výteným ‘»modistou«,

jestli mimo svou velkou obratnost v podání látek vám ne-

dovede postavit na nohy stvoení, jehož obliej, postava

a gesta mluví a íkají jasn, ím jest. On maluje tane-
nice. Všechny jsou jist pravé tanenice a všechny se odli-

šují zpsobem, jak se cvií ve své práci. Podstata každé

vystupuje jasn, nervosnost dvete, které je nadáno instink-

tivními pironettami a ze které se stane umlkyn, odráží se

uprosted toho stáda ženských athlet, kteí musí vydlá-

vati svj denní chléb pouze silou svých nohou. Tak jaké

je a hlavn také bude, impressionistické umní ukazuje velmi

pronikavé pozorování, obzvláštní a velmihlubokou analysu

Pidejte k tomu úžasn správné vidní barvy, opovrhování

konvenními prostedky, ddnými od staletí a urenými k vyjadování jistých effekt svtla,

hledání plin-airu, skuteného tonu, života v pohybu, široké vedení šttce, stíny malované

barvami komplementerními, hledání celkového dojmu dosaženého velmi jednoduše — a máte ten

dence umní, jehož byl p. Manet, který vystavuje nyní ve výroních salonech, jedním z nej-

ohnivjších pvodc.
Letos pijali p. Manetovi ob plátna. Jedno, nazvané Ve sklen niku*), pedstavuje

ženu sedící na zelené lavice, která poslouchá pána naklonného pes opradlo téže laviky. Ze

všech stran velké rostliny a na levo ervené kvty. Zena, trochu upjatá a snící, obleena
do šat, které se zdají udlány velkými tahy šttce, jako na rychlo — oho, ale zkuste to po

nm !
— a které jsou nádherný kousek provedení

;
muž s obnaženou hlavou, se svtlem hrajícím

si na ele, poskakují-

cím sem a tam, do-

týkajícím se rukou

udlaných nkolika

tahy šttce a drží-

cích cigáro.
,
V té

posici, v tom zapo-

temperament, které pedvádí.

*) Je nyní tuším

v Berlínské obrazárn;
reprodukce v »Kunst
fr Alle«
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menutí se v hovoru je tato postava skuten krásná: flirtuje a žije. Vzduch v tom proudí,

postavy se odrážejí obdivuhodn od té zelen, která je obklopuje. Je to dílo moderní, velmi za-

jímavé, bitva podniknutá a vyhraná proti naueným formulkám, jak malovati slunené svtlo, jež

nebylo nikdy studováno dle pírody.

Jeho druhý obraz, V lunu,*) je rovnž zajímavý. Voda siln modrá pivádí v zoufalství

poád plno lidí. Že nemá voda tu barvu? Ale pardon, má ji v nkterých momentech, jako má
tony zelené a šedivé, jako má reflexy barvy chrastavce barvy kamzií, bidlice a jiné a jiné.

Byl by pec už as, aby se lidé odhodlali a dívali se trochu okolo sebe ! A to je práv
jedna z hlavních chyb souasných krajiná, že pijdou ped eku s hotovou už naped for-

mulkou a neuvedou ji, nebe, které se v ní odráží, behy, které ji vroubí, hodinu a roní
as v okamžiku, kdy ji malují, v nutný sou-

zvuk, který je v pírod vždycky. P. Manet
nepodléhal, chvála bohu, tm pedsudkm ni-

kdy, které se tak pitomn ve školách udržují.

On maluje, zkracuje ji, pírodu, jaká je a jak

ji vidí. Jeho mode obleená žena sedící v bárce

peíznuté rámem jako v nkterých tiscích ja-

ponských je dobe posazena, do plného svtla,

a odráží se energicky rovnž jako bíle odný
vesla od siln modré vody. To jsou obrazy,

jakých bohužel! najdeme málo v tomto nudném
Salonu

!

Maákovy lepty, napsal
KAREL B. MÁDL. Když jsem

ped nkolika msíci psal zde o Juliu Ma-
ákovi, pomlel jsem o jedné stránce jeho

innosti docela. Ponvadž jsem nepsal životo-

pis a nešlo mi o úplnost dat, mohl jsem si

malou kapitolu ponechati pro chvíli jinou, snad vhodnjší. To jsem arci netušil, že smrt mi-

strova pivodí tuto vasnost díve, nežli se kdo nadje. Te jest ovšem na ase, abych

doplnil obraz jeho umlecké práce a nenechal zapomenouti docela na onu jednu stránku, na

níž nyní juž nikdo nevzpomíná. Mistr sice sám na ni ne-

kladl velké váhy, ba dokonce i nerad o ní mluvil, nebo se

k ní táhly asi málo píjemné vzpomínky životní, ale proto

ješt není ona práce bezvýznamná, pro nho i pro nás. Titul

stat praví, o tu jde O Maákovy leptané rytiny, akvaforty,

o práce u nás nepovšímané a skoro neznámé. Velikým ne-

právem. Juž proto, že mnohé listy jsou samy o sob díla vy-

soce pozoruhodná, poetická a silná, která zabezpeila J. Ma-
ákovi v djinách grafických umní našeho vku místo velice

estné, a také proto, že Jul. Maák byl poslední ze starší

eské generace, který jehlou kreslil a luavkou leptal a že

v posledních letech na akademii i nkterým z nejmladších

dal aspo první návod, kterak pipravit mdnou desku k tisku.

Jestliže tedy v novém pokolení eském leptaná rytina znovu

ožije, nesmí býti zapomenuto, že Maák také pro ni konal

pípravy, a že jest on mstkem spojujícím starší eské rytce

s budoucími novjšími.

Starší eští akvafortisté vymeli do jednoho. Všichni byli

jako Maák malíi, kteí ob as se schýlili nad poernnou
desku mdnou a ostrými skípajícími jehlami na ni rychle

nartávali kresbu k tisku. Technika v základech není obtížná,

vyžaduje jenom dobrého kresiie, zkušeného leptae a doved-

ného tiskae. Oproti mdirytin, písné a tuhé, hovoí lept

*) Reprodukován v Mutheru.
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voln a lehce, malebn, šavnat. Mdirytina jest aka-

demickou pednáškou a interpretací, lept salonní a

vtipnou rozprávkou, barvitým sdílením vlastních

myšlének. Celé nové hnutí akvafortní vyšlo také

z atelier malíských. Romantikové, muži barvy a

nálady, je zapoali, moderní realisté a idealisté je ženou

rychle v ped.

Když Maák opouštl Prahu, byla Jednota výtvar-

ných umlc již rozpadlá a s ní zašel i program

její, udržeti umleckou reprodukci v Cechách na

živu. Leptané listy Jos. Hellicha a B. Havránka
v jejích výroních Albech jsou svdky tohoto po-

kusu. Dva, kteí chtli býti mdirytci, byli již ve

Vídni: Jan Zítek a Jar. Leop Schmidt. Trvám, že

tento pivedl Maáka ku kovové desce. Byl sice

rytcem, ale techniku leptání jist znal jako každý
mdirytec. První ada Maákových lept koní, když
L. Schmidt odchází jako státní stipendista do Pa-

íže a když se Maák znovu chopil jehly, provedl

se Schmidtem spolen velkou reprodukci »Sou-

mrak« dle H. Knorra pro vídeskou Krasoumnou
jednotu roku 1875. Všech lept Maákových je nco pes dvacet. íslo nemohu pesn stano-

vití. Shledal jsem jich 25, ale neodvažuju se tvrditi, že jsou to všechny, které provedl.

Vtšina z nich shledala se v mistrov pozstalosti, ale ve vídeských sbírkách jsem nalezl

ješt jiné. Tvoí toto dílo ti skupiny docela zeteln od sebe se odlišující. První jsou nevelké

lepty vzniklé mezi lety 1858 a 1861. Na každý rok pipadá po dvou listech.

Jsou velmi vzácné a patrn jen v nepatrném potu dostaly se do obhu
;
nemají ani písma,

titul, ale všechny jsou za to originály v pravém smyslu. Maák leptá pouze vlastní studie a

komposice, vlastní kresby, nebo dle vlastních obraz. Tenkráte je výlun paintre-graveur.

Poíná týmž rokem, kdy ve Vídeském albu umleckém vyšla velká subtilní akvaforta B.

Havránka, jeho nejlepší lept : » Partie ze starého židovského hbitova v Praze « a Schmidtova

reprodukce rytá a leptaná, dle F. Dobyaschofskyho » Rodina ímských lupi «. Jul. Maák
poíná studijními listy ne-

velkých rozmr a koni
toto období vtšími lesními

komposicemi. O kresbu tu

nešlo. Byl on již tehdá

kresliem vynikajících kva-

lit, zabraný do detailního

studia rostlinné pírody a

v mnohém ohledu, po for-

mální stránce, s tehdejším

Havránkem píbuzný.

Všechny listy této první

skupiny jsou proto doko-

nalé kresby, pelivé, svdo-
mité a zevrubné. Jsou to

houštiny lopuchových listí,

porostlých beh, kivola-

kých p a ídkých, ale

dalekosáhajících a hluboko

se sklánjících vtví. Jsou

tu také pohledy do hloubky

lesa, kde mohutné duby
ve skupinách stojí, vzhru
sepnou, kde jejich koruny
se mísí s úponkovitou

DLE NÁVRHU J. L. NMCE.
PRÁCE ZLATNICKÉ

ŠKOLY V PRAZE.
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hustou zmtí ze zem k nim dosahující a jsou

tu také tiché pohledy na venkovské chalupy

doškové a v dálce rozložené vísky.

Na listech z roku 1858 a 1859 je vše

v jednom tonu, v popedí, bez hloubky, nebe

je isté a prázdné. Psobí jako jemné péro-

kresby bez mas a zvláštních efekt svtelných.

Ale dva lepty z r. 1860 jsou již práce roz-

tomilé. Velký list, dle vlastního

obrazu »Hloub lesa« je práce sice

podobného karakteru, ale složitá

a energicky vedená. Hmoty stro-

m a kovin poínají se rozestu-

povati. A miniaturní lept prove-

dený v kvtnu téhož rokuje de-

likátní práce, jemná a pvabná
jako lept kteréhos starého Ho-

lanana. Listy z roku 1861, ze-

jména velký obraz dubového

lesa z Rakovic, jich nedostihují.

Leptání samo se nezdailo, mno-
hé vypadlo ploché a mrtvé.

Maák odložil jehlu na mnoho
let a když ji zase vzal do ruky

objevuje se v docela nové

tvánosti. Z kreslie stal se malí, k form,
pidal mocnou malebnost svtla. Mezi tím do-

pracoval se širokého názoru na krajinu, pro-

hloubil se poeticky a zmohutnl v podání ve-

liké krásy pírodní. První epocha vrcholí

v »apím snmu« (1866), druhá vykrystaliso-

vala v »Lesních karakterech« jimiž 1878 dobyl

Reichelovy ceny. Pl roku ped tím zemel
jeho dosavadní interpret Eduard Willmann,
který celé cykly Maákovy leptal, velice do-

vedn, s citovým spolužitím, vystihuje jejich

tvarové bohatství i poetickou náladu. Ale Maák
jako akvafortista nenásleduje svého reproducenta.

Roku 1872 usadil se ve Vídni William Unger,

který svými barvitými, sytými a malebnými lepty,

jichž techniku a mluvu si na základ Rembrand-
tov samostatn upravil, stal se vzorem, pozdji

též uitelem ostatních. Vliv Ungerv na Maáka je

nepopiratelný. Tam, kde se mže zcela svobodn
pohybovat a vyjadovat, kde pímo od srdce

mluví kde není žádnými ohledy vázán, obje-

vuje se te, v letech sedmdesátých, na výši

své akvafortní práce. Má sílu, náladu, šíku,

výraznost, malebnost a origina-

litu. Pro toto nové období shle-

dal jsem devatenácte list,

z nichž nejmenší asi 36, nej-

vtší 2850 tverec, centimetr.

Zavírá se »Jelenem«, prémiovým
listem, který vydala Umlecká
Beseda roku 1878. Téhož roku

vyšel v Albu Spolenosti pro

grafická umní » originální lept« zvaný »Sturm-

bewegt« a podle mých vdomostí koní Maá-
kova práce na mdirytinkové desce. Arci že

ani to nemohu tvrdit s naprostou uritostí.

Nenašel jsem datovaných list, vyjímaje dvou
krásných rytinek uveejnných nejprve v »Zeit-

schrift fr bild. Kunst« roku Í875, a není ne-

možno, že jiné, bez oznaení let vznikly ješt

pozdji. Maák ovi se naskytly

tehdá nové techniky reproduk-

ní, mechanické, které jeho, nyní

mkkým sametovým erným
kresbám nezstaly tém jedi-

ného slova dlužny. Totiž foto-

gravura a svtlotisk. Snad i

to bylo píinou, že ustál

v této práci a jist také mnohé
trpkosti, kterých zažil s idite-

lem a samovládcem vídeské

Krasoumné jednoty Terkem.

Jul. Maák pi vší své hojné

a krásné produkci neml ve

Vídni na ržích ustláno. U-

znáním byl jist,kdykoli veejn
vystoupil, ale materielními.

ohledy byl proto pece nejednou pivleen ku

práci, která mu nešla od srdce, která jej tís-

nila a rozlaovala. K ní patí dojista veliké

listy »Bludika«, »Dosfaveníko«, vlastní

komposice, sladké romantiky kunstvereinské,

které si od nho Terke vyžádal. Šly svými

rozmry plotny nad Maákovy síly. Pozbýval

pi nich své citové koncentrace a v myriádách

árek zplošoval se a zevšeobecoval jeho

poetický výraz. Intimnost jeho se tu v mlži-

nách rozplývala. Také tam, kde byl Maák
piveden k reprodukci cizích pedloh, byl jen

o málo šastnjším. Leptal tou dobou osm

list, snad i více, dle maleb a uhlových kreseb

Fr. Pausingera, jehož alpské lovecké scény,

jeleni a kamzíci tenkráte mly ve Vídni vy-

soký kurs. Maák jim vnoval všechnu svoji

svdomitost a píli, ale srdcem pi nich dojista

nebyl. Jednou se lomí jeho síla pi kresb

lidské postavy, po druhé zase na neuri-

tosti a nevýraznosti pedlohy. Mnoho tu-

pých a prázdných míst objeví zkušené oko

na tchto jinak barvitých a efektních listech.

Bylo by asi omylem a nespráv-

ností, kdybychom pílišnou

rozmrnost tchto rytin pova-

žovali za nejvlastnjší píinu
jejich neúplnosti. Arci je prav-

dou, že Maák pi každém lep-

tání desky ne vždycky, na všech

místech nalezl pravou míru a

R. Graul bez odporu správn
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poznamenává, že »nškdy ovšem pehnal svoje

leptání a potom úinek jeho dovedn kresle-

ných list je tžký « ,
pohlédneme-li však na

jeho »Jelena« Rukopisu Královédvorského, po-

známe, že i pi díle velkých rozmr, které

jej však rozehívalo a vnit cele uchvacovalo,

vystupuje jako dokonalý mistr.

Malinká rytinka, asi z poátku let sedm-

desátých, pozdní šeravé nálady, ukazuje onu

zmnu v technice i umleckém výrazu, o níž

jsem ped chvílí mluvil. Není dokonalá, je to

jen pokus a to patrn nedokonalý, ale dva

momenty jsou tu významné: volná, rtavá,

tvar karakterisující, ale neprovádjící kresba

a mký, tiskem docílený spojovací a náladový

ton. Na velkém listu »Na jezee « tichý klid

velkých ploch a plochých hmot vystihuje

umlec jemnou spletí ar subtilních v ztráce-

jícím se pozadí a lehounce, zrovna nádechem

leptaných. Je jasný den a alpské jezero mírn
osamlým lunem zbrázdno. Celá plocha desky

je pokryta arami hebkým plavým tonem spo-

jenými. To jsou jako pípravy k novému roz-

bhu, tetí skupin vrcholící ve »Východu msí-
ce«, v »Podzimu« z r. 1875, v »Sturmbewegt«,

a »Jelenu« a dvou malých pendantech, krás-

ných, práv maákovských koutech pi vod
a pod stromy téže doby. » Jelen « Rukopisu

spojuje v sob Maákovu techniku z roku še-

desátého s novou, výhradn za energickou

a výraznou malebností táhnoucí. Menší listy

jsou docela nové. V nich ovládá umlec tech-

nické prostedky akvafortu s plnou jistotou

i kresba je volná, svobodná, áry jsou jemné

a zase hluboké a syté, pohybují se po ploše

nenucen a pi tom pec jen umlecky úeln,
rozbíhají se a klikatí, naznaují a sugerují.

Veliké, temné stíny se kladou a snáší pítmí

a polostín. Svtla svítí a blýskají, nebo záí

v záplav. Malebnost svtla, stínu, výmluvnost

a výraznost nálady se dostavily. Nikde stopy

úzkostlivosti nebo nerozhodnosti. Kresb pišla

barva na pomoc. Na bílém papíe nuancovaná

er nebo teplá hluboká hn. Tyto lepty

mají totéž kouzlo, poesii snivou a jímavou.

tutéž zjednodušenou bohatost výrazu, tutéž

psobivou hru svtel a stín jako Maákovy
uhlové kresby jeho druhého stylu. Obsahují

doplnk jeho innosti a práce a pohlížím-li

na n opakuju si bezdn vždy znovu otázku :

Kdo se pihlásí na tomto poli za následo-

vníka a pokraovatele ?

PRAHA 1899. — souhrn zpráv a po-
vstí S POZNÁMKAMI »VOLNÝCHSMR «

.

ei ve schzi arch. ainž. o zboe-
ných domech na nám. staromstském
a hledání bodu, na kterém by Husv
pomník tamžeobstátimohl bez ohle-
du na idee umlecké a ethické.
V pátek dne 3. t. m. odbyla se ve schzi

architekt a inženýr »veejná výstava
schválených plán na mstskou po-
jišovnu«, opakujeme veejná výstava,
nebo tak ráila mstská rada zapjení pro-

jekt na jeden veer nazvati. Pan arch. Polívka

obstaral doprovod. — Již ve schzi bylo kon-

statováno, že je nemožno, bez výtky ukvape-
nosti pustiti se do kritisování, a si toho pan
projektant pál — totéž mli bychom opako-

kovati i my, kdybychom byli s tím úmyslem
do »výstavy « vbec pišli.

Bez kritiky tedy sdlujeme se svými tenái,

co jsme shlédli : Pan arch. Polívka staví na

míst bývalých tí dom jiné dva. Prvý z nich

opaten fasadou podobnou oné z bývalého

ís. pop. 932., druhý opakuje »staropražský«

motiv z »Assicurazioni« na Václ. nám., neboli

ze » živnostenské* na Píkop.
V ei své stžoval si p. arch. Polívka hned

na zaátku na zpsob nájezd na svoji osobu,

mluvil o tom, jak nesnadnou úlohou je upra-

vení Staromstského námstí, jak neví ani je-

dnotlivci ani korporace co si pod zachováním

starého rázu pejí (?), také »soupisná komise«

prý nevdla, co chce a ve svém dobrozdání

se ani nezmínila, v jakém vlastn slohu mají

být nové domy postaveny (— myslím, že byla

pro zachování a ne pro bourání a navrho-

vání tch kterých sloh. — Pozn. pisatele).

Podle náhledu pednášejícího musí býti hle-

. BENEŠ.
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dno na pokrok doby a moderní požadavky. Praha

s Norimberkem srovnávat se
^

nedá a> ti, kdo se

Staromstské námstí je charakteristické konfiguraci,

vyústním ulic, pomry budov; tentokráte jest nám
mluviti o severní stran, která je (— byla) »nejma-

lebnjší, akoli nejmén pitoreskní«. Na malebnosti

plynoucí z konfigurace, ubude zboením »Gránova

domu« — nemlo by se mluviti o zachování sta-

nášející pomocí modelu, vsunováním a odstrao-

váním jednotlivých budov, jakých zmn
^

námstí

svdilo, ukázal jak nešastné bude zboení zmín-
ného domu Gránova, (pístavbu radnice a pohled

na kostel sv. Mikuláše opomenul), jak nevhodné

umístní Husova pomníku na míst mstskou radou

odhlasovaném, naproti tomu pak ukázal, jak znovu-

zbudováním Gránova domu a postavením pojišovny,

tolik námstí získá, že pro pomník poskytnuto bude

náležité (?) místo. Konen vypoítal všecko, co pi
boení dom bylo nalezeno a co museu z toho bylo

odevzdáno. Domy by dle mínní p. arch. Polívky ne-

mly valné ceny, byly mnohokráte pestavovány a

jich adaptace byla by vyžadovala práv tolik, mno-
ho-li vyžadovati bude novostavba. Po obligátním

díkvzdání p. pedsedou Jahnem, krátce promluvil

prof. Koula. Odmítnuv slova p. arch. Polívky o osobní

záležitosti, poukázal k tomu, že je pozd mluvit

o historické cen dom, které již propadly svému
osudu zboení

;
plány na novou stavbu objednány

a stavba tém zaata. — Kritisovat? Vystavením

plán v jedné schzi, nelze považovat za veejné

vystavení, kdyby nkdo po tomto jediném veeru
chtl kritisovat, mohlo by se mu lehko vytknouti

ukvapené usuzování, proto žádá jmenem odboru pro architekturu a stavitelství, aby ped-
stavenstvo spolku arch. a inž. v poslední ješt chvíli dožádalo sl. mst. radu, aby plány

na mstskou pojišovnu odevzdány byly k dobrozdání tílenné komisi, sestavené z nejped-

njších našich architekt s dotazem, hodi li se projektované budovy v rámec námstí Staro-

mstského. Panu arch. Polívkovi vytknul, že doufal pytváním zboené domy pivésti k životu,

kdežto pátelm starobylého a malebného rázu nezáleží na tom, co najde

se pi boení, ale, aby to, co dobrého pes tolik zmn se nám do dneška

zachovalo, nebylo bez poteby boeno — náhled zem. výboru o možnosti

zachování je p. prof. Koulovi závažným. — V zboených domech vidli

jsme staré patricijské domy, ty nemohou býti nahraženy domy
inžovními, v jichž prvním pate najdou místo úadovny mstské

pojišovny. — P. pedseda Jahn slíbil, že pednesené pro-

hlášení architekt bude vzato v úvahu, ale pi tom hned

projevil obavu, že na píslušných místech další kroky sotva

budou rníti výsledku.

Tím bychom byli s referátem u konce, kdybychom se ne-

chtli vrátiti k tomu, co z ei pana arch. Polívky jasn
plynulo. Pan projektant uložil si vyhovti nkolika úkolm
najednou: docíliti spojení mezi domem Schiro-
vým a Mincovnou, zach ováti malebný a staro-

bylý ráz a konen nalézti vhodného umístní

B. KAFKA I. AK-
CESIT ZE SOUT-
ŽE »VOL. SMR. .<
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a vhodného pozadí pro pomník Husv. O rozluštní prvých dvou úloh promluví ješt

nkterý z pán architekt zevrubnji, než-li uinil arch. Múnzberger a Beneš, jako zástupci

mstské rady ve svém dobrozdání. My zatím zdržíme se maliko u pomníku Husova.

Pan architekt Polívka ve schzi ankety umlecké 29. února 1896 a ve mnohých rozmlu-

vách pozdjších poukazoval na nemožnost umístní pomníku velkého reformátora na ná-

mstí Staromstském, týž p. architekt zasedal i v umlecké komisi, která pípisem ze dne

6. íjna 1897 odmítla podati návrh doporuující podízené jakés místo pro Husv pomník

na námstí staromstském. — Panu architektovi pekážely kdysi momenty" umlecké a ethické

a dnes? Pan architekt postaví na »slepou osu« dm se štítem, pestaví dle své libosti Gránv
dm, a hned vezmou za své nejenom pekážející momenty umlecké, ale

i ethické! Jen hnout prstem ve službách msta a již proti pesvdení projektantovu uhýbá se

osa kostela sv. Havla, aby udlala místo mstské spoiteln, jen hnout prstem a již dáno vý-

znané místo Husovu pomníku na »slepé ose« markirované oním inžákem problematické ceny

umlecké ! Tak dá se »hantýrovat« vlastním pesvdením, ale nikoli pesvdením všech

kruh umleckých. Nutí-li se jednotlivec k vyešení njaké úlohy, aby vyhovl pání patrona,

pichází postupn k vcem, na které by jako nezávisle tvoící umlec nikdy pistoupiti ne-

mohl, svojí prací snaží se pesvditi sama sebe, ale snaha pesvditi také ty druhé zstane
marna. V . 4., 5. pedchozího roníku vylíili jsme zevrubn postup jednání o místo pro pomník

Husv, pednášky p. arch. Polívky v Jednot staromstské a spolku arch. a inž. jsou toho

pokraováním — pokraováním, jakého si v zájmu vci nikdy páti nemžeme. — ls—

J
EDNOTA VY rVAR

o
- poádala tedy, jak známo, svoji první výbojnou výstavu v no-

NY CH UMELOU vých místnostech »u Štajgr«. Ihned pi vstupu, na první po-

hled, zaráží horrentní slátanina quasi secessionistické »umlecké« výzdoby, to svrchovan
každou vážnou vc kompromitující a bezohledn nestoudné hešení na nové dekorativní snahy,

pedevším na moderní umní applikované, hešení, jež, jak se zdá, p. Kadraba si obral za

zoufale sehnaný životní úkol. Ten moment, že vbec tato »výzdoba« byla pipuštna a sne-

sena, juž sám o sob vrhá nejpodivnjší svtlo na umlecký kruh rozhodující v Jednot a

nutil by jist k pemýšlení o vkusu a vážnosti snah tchto pán, kdyby lovk netušil tady

jiný a vdomý úmysl. Prost: touto »moderní« úpravou mlo být oklamáno naše ubohé, ne-

vdomé a nesvdomitými kritikami velkých denník i týdenník zkažené obecenstvo, mlo
být preparováno tak, aby neuhodlo snad náhodou deprimující pravdu, kterou mizerná a bez-

karakterní žurnalistika dovede vždycky v as zatušovati a maskovati. A tato pravda, my se

to juž nebojíme íci, znamená, že z této výstavy a z této jednoty vyloueno je skoro vše to

blahodjné a živné, co tvoí úrodnost pdy, která má zploditi veliké a opravdové umní, a že

práv naopak v této výstav a v této Jednot lze najiti vše, co brání umleckému rozvoji,

co vraždí pímo všechny zárodky a znemožuje vznik krásných a silných dl. Bubnovalo se

a troubilo se na všech stranách a ve všech žurnálech. Škoda, že není zvvkem stavtí

áníky ped umlecké salony. Pánové byli

by si jist vybrali toho nejstatenjšího a nej-

výmluvnjšího s nejvycvienjším a uejsilnj-

ším hrdlem. Ten by byl chválil a byl by se

potil, a publikum bylo by se dozvdlo vci
svrchovan povznášející každou eskou duši

:

»Svtoznámí eští malíi vystavují tady, pá-

nové a dámy, velikolepá díla a cizina z nej-

pednjšími svými kapacitami sotva se s nimi

mže miti. A kolem staikých mistr, pá-

nové a dámy, kupí se nadjná mládež, vrní
a oddaní sateliti, opravující bezpodmínenou
dvru. A je tu tolik dojemné lásky, a tolik

umleckého života a tolik opravdového umní,
pánové a dámy.« Jaká radostná byla by to

bývala událost. Renata Tyršová a pan apek
byli by pak o pekot závodili ve své rubrice

s výmluvností dryáníkovou. A nkolik tch
upímných a dobrých duší, které opouštly

B. KAVKA. I.

AKCESIT ZE
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sál této výstavy nemocné, tesknící po oprav-

dovém sídle umní a ubité vším tím spate-

ným nevkusem a tou prostedností, šlendri-

ánem, šablonou, sterilnosti a kšeftovnictvím,

bylo by se mohlo chechtati dole se šibeni-

ným humorem pathetickému dryáníkovi anebo

plakati nad hanebným eským vzduchem, nad

hanebnou eskou pdou. Ale my se v echách
dost juž nachechtali, my se také dost juž na-

plakali. A dnes víme, že je to málo a že plá
ani smích nepomáhá, že je to malomocné roz-

rušení passivních lidí. Opravdu passivními byli

naši výtvarníci, passivními práv ti, kdož byli

si vdomi toho, jaký brak se u nás vydává

zpupn za umní a tušili a cítili neurit nco
lepšího ve svých srdcích. A passivními byli,

protože nemli uitel s duší okídlenou do

nových dálek, nemli pátel, kteí by jim vy-

právli o nov objevených pohádkov krásných

zemích, nemli kritik poctivých, pímých a

bezohledných, kritik vzdlaných a osvícených,

nemli konen intimního styku s celým um-
leckým životem, hlavn literárním, necítili s jeho

nadjemi, s jeho bojem a vítzstvím. Uzaveni,

obklíeni zdí, odíznuti od života ulpli na

technických híkách. Nemáme smlých, prud-

kých a ohnivých pohyb šttce ani dláta. Od-

vaha, dech nové tvoivosti, rozlet k záivým
cílm chybí naším výtvarníkm a nahrazuje

se nejvýš pilností. A tak naše nejlepší výtvar-

nická díla trpí ulízaností, máme málo techni-

cky špatných vcí, všechno skoro je dobré,

ale nic víc, než dobré, prostední a proto ne-

životné, studené a marné.

Výstava Jednoty výtvarných umlc, tato

hromada pláten, z nichž každé, kdyby mlo
jen trochu krve, muselo by se rdít nad tím,

jak bylo pomalováno (— pár výminek je tu

ovšem, a já ml juž jinde píležitost ped nimi

smeknouti — ) a pak bezpedmtný, hloupý a

zbytený protest výtvarného odboru Umlecké
Besedy v »zaslánu« v Nár. Listech dokazují,

že jest nejvyšší as, že Augiášv chlév pe-
téká a že, nepibije-li se revoluní manifest

hned dneska na zabednná vrata eského vý-

tvarného umní, zítra bude možná pozd. A he-

sla tohoto revoluního manifestu musejí zníti :

PRÁCE a PRAVDA. To jsou dv cesty, které

musí nastoupiti každý, kdo chce nápravu. Ne-

bo tato revoluce nemá vlastn co boiti. Ne-

bylo nic ped námi, nebylo idejí, nebylo cíl,

bylo jen nkolik dobrých a mnoho špatných

obraz. Tato revoluce musí stavtí a sice jeden

každý revolucioná sám sebe a pro sebe.
Nej prvé své vlastní nitro na pevnou
basi idejí a cíl, a pak svoje dílo ze
sebe sama. Tedy veliká, vážná ohro-

žující práce, nesmírn tžká a na-

máhavá, aletakésladkáa nesmrtelná.
Paraleln pakstouto prací musí jiti

pravda, krutá, bezohledná pravda
poctivé kritiky, pravda jednoho ka-

ždého ku každému ze soudruh
i k sob samému. Ohnm disku ss-e

a žárem polemik vzrstá chu ku
práci, síla, sebedvra, rozšiují se

obzory, posunují se cíle a množí se

veliký a krásný život.

Bahnitá stagnace, jakou jsme vi-

dli na výstav Jednoty, nesmí nám
býti jen výstrahou, nýbrž i povzbu-
zením. Vy, kdož m i 1 u j e te um ní, tu

sladkou a úds n krásnou sfingu a

vidli jstebleskyzaží hati se v jejích
propastných zracích, podejme si

ruce ku spolenému dílu, hodina je

dobrá a cíl je nádherný. Z bahna
k životu!

17. XI. 99. STAN. K. NEUMANN.

ZPRÁVY A POZNÁMKY. = prof. v.

Hynais zvolen na r. 1900 rektorem akademie

umní v Praze na místo zemelého Julia Maáka.

y E TVRTÉM RONÍKU »V. SMR « HOD-
» láme pikládat do každého ísla vždy jednu

reprodukci význaného díla staršího umní e-
ského. Je nám dvojnásob milé mžeme-li zaít

»Babím létem« Josefa Manesa, jež ochotn
nám zapjeno k reprodukci laskavostí Dr. To-

máše erného v Praze.

P
RÁCE DLE NÁVRH J. L. NMCE PRO-
vedené pod téhož vedením na zlatnické

škole v Praze jsou ukázkou snahy po zvele-

bení a osvžení zlatnictví a stíbrnictví u nás,

jež dosud z valné ásti v starých a nejstarších

kolejích namnoze ist emeslných se pohybuje,

a siln na pívoz z ciziny odkazováno jest.

Snažení v tomto smru pstuje se zvlášt usi-

lovn na zlatnické škole pražské, kde pihlíží

se ku všem moderním technikám. Z otisknu-

tých toiletní zrcadlo a rámeek na str. 18.,

stojaté hodiny na str. 19., miska na tužky

a péra na str. 16. a popelníek na str. 20.

jsou práce v plechu tepané s rzným povrcho-

vým zbarvením, peska k pasu na str. 20,

hebeny na str. 16. ve stíbe tepané a draho-

kamy zdobené, v nkolika barevných tónech

pomocí procesu galvanického. Na str. 19. spona

k hodinkám, díví hlavika se smaltovanými

kvty ve vlasech, dále jehlice dámské ve stíbe

tepané, zlacené, s prsvitným bukovitým

smaltem, jehlice a závsek z eských granát.

S potšením mžeme poukázali na to, že v-

24



VOLNÉ SMRY.

nuje se pée smaltování u nás velmi zane-

dbávanému. Co se smaltu przraného (úpln

bez podložky) týe jsou dnes uveejnné ukázky

vbec prvními pracemi toho druhu v Praze

provedené. Zavedení této ušlechtilé, ale obtížné

a nesnadné techniky vítáme vele a tšíme se,

že práce tyto dojdou zasloužené pozornosti a

že se s nimi astji shledáme.

AN ST. K. NEUMANN NAPSAL DO TE-
tího ísla »Rozhled« sta »Individualism

umní«, která svojí pímostí a jasností obsahu

je svží krpjí v tom dnešním zpsobu psaní,

kde pro frásovitost nedostává se ani autor ani

tená k vlastnímu obsahu. Tšíme se, že

dnešní názory na výtvarné umní (ostatn,

umní vbec) došly tak pím cítného výrazu

tímto lánkem, o kterých mnoho lidí by mlo
vážn pemýšlet.

pASOPIS ESKÁ STRÁŽ PINÁŠÍ PE-
Á-' klad úryvk ze spisu Modeme Architektur

od Otty Wagnera. S potšením tu kon-

statujeme, že našel se u nás list, který této

bolavé stránky se ujal. V druhém roníku a-
sopisu našeho vnovali jsme práv tomuto

hnutí nkolik sloupc — zstali jsme však

osamoceni, ba pilili jsme spíše ohn na eavou
pdu, na které stojí naší architekti a jejich

stedisko odborové. Pro historii proto jen za-

znamenáváme stati tyto podotýkajíce, že byl

to asopis neodborný, který zde láme kopí

pro vc odbornou oproti jednotlivcm i celému

stavu, jenž houževnat k tomu psobí, aby

posice jeho i orgány nebyly zneužity pro od-

suzovanou modernu.

1/ POMNÍKU L. MAROLDA. BYLO TO NE-
-*•*- dávno, co za všeobecného souhlasu odsu-

zovali jsme nesprávné jednání výtvarného od-

boru Umlecké Besedy u vypisování omezených
soutží pi podnicích, na nž pispívá celá

eská veejnost. Je zvláštní, že nikoho nena-

padne, ku p. pi pomníku Husov omeziti

soutž jen na leny spolku pro postavení to-

hoto pomníku, jenž sbírání píspvk a správu

jich na se vzal. Ale pi našich umleckých
korporacích je náhled jiný. Umlecká Beseda
uinila tak pi desce Smetanov, pi pomníku
D. Ad. z Veleslavína i Jablonského pro Kra-

kov. Dnes, a neradi, dsledn konstatujeme,

že nesprávnosti podobné dopustila se Jednota

výtvarných umlc, vypsavši domácí soutž
pro pomník Maroldv. Ovšem, že nespráv-

nost nezstala bez nepíjemných dsledk.
Došla totiž do urené lhty jak se nám ozna-

muje, jediná práce, která nebyla pijata.

yÝSTAVA V PETROHRAD A MOSKV.
* Zprávu z minulého roníku doplujeme
seznamem jmen umlc, kteí se výstavy

súastnili, zaaujíce je v ona umlecká sdru-

žení, k nimž se hlásí, jež o získání prací jich

se piinila.

Z Jednoty výtvarných umlc zastoupeno

16 lenv 23 pracemi: Amort, Fiala, Hynais,

Koula, Knúpfer, Liška, Márold, Ondršek,
Skramlík, Slabý, Stibral, Šikaneder, Urban,

Trsek, Wurzel a Zvina.
Z Mánesu 19 len s 28 pracemi: Bém,

A. Boudová, Hofbauer, Hudeek, Kalvoda,

Klusáek, Maatka, Nmejc, Panuška, Preissig,

Slavíek, Stretti, Sucharda, Schusser, Spillar

J., Svabinský, Uprka, Vlek, Wiesner.

Umlecká Beseda p. Schnirchem jednou prací.

Vedle tchto ješt p. Kuba a Stránský všem
jednotám spolení po jedné práci. Celkem
ítá tedy umlecké oddlení eské 54 prací

od 38 umlc.
DOPLATKY ZA UDLENÍ TITULU »C. A K.

dvorní dodavatel« plynou do jednoho fondu,

jehož se od let podle statutu užívá ku po-

vzbuzení rakouského umleckého- prmyslu.
Dosud se dálo toto povzbuzování tím zpsobem,
že páni professoi vídeské umlecko prmy-
slové školy dostávali pímo zakázky a pro-

vádli objekty naprostého luxusu a palácové

nebo museální okázalosti a honosivosti. Byla

v tom dvojí a trojí nespravedlnost. Z fondu

tžili výhradn jen nkteré osobnosti ve Vídni,

v nejlepším pípadu na prospch zase jen ví-

deského umní a vzorné pedmty, jimi pro-

vedené, pro svoji nákladnost a pompesnost
nemohly býti pímým vzorem pro ostatní

umlecký prmysl. Nyní, beze vší pochyby ny-

njší iditel vídeského musea Artur von Scala,

velmi radikáln zmnil celý statut v užívání

Hoftitel- taxenfondu. Požitky z nho nemají býti

více omezeny jedin na Víde, tím mén
pouze na profesory zmínné školy. Každý
umlec v Rakousku smí se o n ucházet.

Je vypsán veejný konkurs.

A na jaké návrhy

!

Z Hoftiteltaxenfondu nebudou se více platiti

málo úrodné honoráe mnohých desetitisíc

za zlaté a emailové konvice, mísy, hodiny,

vasy, jakých si jen marnivý kníže k výzdob
svých palác mže popáti. Konkurs je vypsán
na následující návrhy : na zaízení pokoje že-

natého dlníka, na porcelánové, fajansové a

sklenné píbory a na úbor z plátného da-

mašku pro prostou mšanskou pracovní do-

mácnost !

Umní nemá býti na dále pedmtem luxusu

bohatých tíd, má svým leskem osvtliti a ozá-

iti domácnost každého muže práce, má vnik-

nouti do píbytku nejjednoduššího, zde po-

vznášet, zušlechovat, umravovat. John Ruskin
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a William Moris uvedli tyto zásady v život,

nyní jejich vlna pichází i k nám. Zmnný
program Hoftiteltaxenfondu a mají také eští

umlci na zeteli, letos, kdy lhta dodání ná-

vrh koní 30. listopadem, i na píšt. Jejich

nárok na požitky z fondu je stejn oprávnný
jako umlc vídeských juž i z toho. dvodu,
že fond je rozmnožován také eskými penzi.

Mají na n nárok podle své potence o do-

vednosti. V našich pak pomrech themata

konkursu musí nalézti sympatie vtší nežli

kde jinde. Naše umní, které pece stále touží

po tom, býti národním a lidovým, musí se

obrátiti ku práci podobné, k jaké volá nový

konkurs Hoftiteltaxenfondu.

E MANETV OBRAZ »SNÍDAN «, KTERÝ
• stal se historický románem E. Zoly

»Dílo«, vystaven v tchto dnech s ostatními

pracemi pedáka impresionismu a pracemi De-

gasa a Puvisa de Chavanna v berlínském Salon
Cassirerov.

B
erlín, v rozpotu pruském je po-

ložka na rozmnožování a udržování sbírek

400.000 M, na umlecko-prmyslové museum
471.944 M, na Národní galerii 100.044 M.

V Berlín samotném vychází 10 asopis v-
novaných umní a um. prmyslu. (J. Jakubec.

Berlín umlecký a vdecký. — Naše Doba.

Záí 99.)

OEGANTINI, JEHOŽ SMRT PEKVAPILA
© bolestn pátele a ctitele jeho majestátn

vážného umní, napsal v loni v dubnu : »Ano,

jsem vášnivý zbožovatel pírody; za takového

krásného, slunného dne na jae, na horách,

na nichž žiju, když puící alpské rže vyku-

kujou ze šedivých skalisk, nebo jasné zelen

pastviš, a modrý oblouk nebes obráží se

v jasných oích zem, tu pociuji nesmírnou

radost, krev mn v žilách kypí, jako pi

spatení milenky, v dobách první lásky

mladické.

Opíjím se tou láskou, která nikdy nevysychá,

klekám a líbám traviny a kvítí, zatím co

v nezmrném modru trylkují skivani. Žízním,

ó zem, a piju z tvých jasných a vných
pramen

;
piji tvou krev, ó zem, která jest

mou krví. Co nejvíc miluju, je slunce, pak

jaro a potom prameny, které vytryskujou jasn

ze skal a protékají žilami zem, jako krev

protéká našimi žilami. Slunce je duše, jež

zemi dává život a jaro jest její plodnost. Ty ti

vci miluju nade vše, protože nám lidem, zemi

a všem živoucím bytostem pinášejí radost

a veselost.

«

po JE AMATEUR ? O TOM DEBATUJE SE
G na poslední stránce záijového svazku

»Studia«. Muž s hlinnkou, Panák, Umlecký

kritik, Reformátor umní tu vykládají o vý-

znamu slova tolikrát denn a tolikrát špatn
užívaného, a tolik omylv i nedorozumní
zavinujícího. Umlecký kritik užil kdysi slova

toho o malíi bez odporu vynikajícím, jenž

vzdlal se ve Francii obvyklým zpsobem,
dobyl si všech diplom, jichž malíi se mže
dostat, a vystoupil na národních výstavách

pl tuctu evropských zemí. Kritik, užívaje

o nm slova »amateur«, nenarážel na jeho

stav jako malíe, nýbrž mluvil o nm
jakožto milovníku a posuzovateli umní, jako

o soudném spisovateli o umní. Malí domníval

se, že skryt utoí na nj jako na umlce
a rozhnval se náramn. Není divu, nebo
lidé rozumjí amateurem toho, kdo si s um-
ním hraje, lovka, jenž má jen povrchní zna-

lost umní a provozuje je pro kratochvíli. —
Amateur liší se od znalce, a ne píliš; znalec

je jaksi soudcem ze emesla, kdežto oceo-
vání a znalost amateurova je spíše rázu ab-

straktního. Znalcem je ten, kdo zná dobrá

díla umlecká a užívá své znalosti, bu po

obchodníku pi koupi a prodeji obrazv a ji-

ných výtvorv umleckých pro zisk, nebo pro

sebe sama pi zakládání sbírky. Amateuru do-

staí jen se obdivovat umní a prospívat jako

rádce a vyklada jiným, jimž chybí tato zna-

lost a umlecký instinkt.
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tuto adíme k tm nejlepším, které u nás

v oboru tom vydány. Album obsahuje 70

prací Marolda v úprav vkusné. Slabší

stránkou alba je však výbr prací. Hledno

na Marolda vlastn více s technické stránky.

Pi emž ale vadí mnoho vcí z prvních dob

innosti jeho, ve kterých je více manýry než

techniky. Z období jeho, kdy on dostoupil té

nejvtší síly, je zde píliš málo. Je toho hlavn
píinou, že pihlíženo po vtšin ku pracím,

jež zde v Praze byly k disposici a tak stalo

se, že v Albu nalézají se vci, jež kvalitou

svojí v innosti Marolda na posledním míst
ádny býti musí. Je toho tím více litovati, pon-
vadž za našich pomr je s Maroldem touto publi-

kací definitivn sútováno. — »OBRÁZKOVÁ
REVUE« TEMI VYŠLÝMI ísly pesvdila
dokonale o pípadnosti titulu listu, který poal
vycházet nákladem Dr. Podlahy a redakcí S.

Boušky. Obrázky ano — však ne drazn
ohlašovaný list umlecký, jako takový nemá
»Obrázková Revue« oprávnnost svého bytí. —

* CHARLES DANA GIBSON. Bystrý ducha-

plný tento americký líitel spolenosti, jmenovit

amerických žen z vysokých kruh, vydal n-
kolik alb svých karton, které pro znan
vysokou cenu nejsou každému pístupny. —
Nyní lze se s tímto »umleckým žurnalistou

«

seznámit levnji
;
ada jeho výborných mo-

mentek sociálních vychází v publikaci »Picto-

rial Comedy«, v níž shromáždny jsou etné
kresby nejlepších amerických humorist —
mimochodem : americký humor od evropského

docela odchylný lze dobe odtud studovat. —
Sešit publikace Piet. comedy vycházející msín
u Jam. Hendersona v Londýn, stojí šilink.

Táž firma vydává jednotlivé kartony Gibsonovy

na žaponském hedvábném papíe, run tištné

a napjaté k zarámování po 10 sh. 6 d.

— V Londýn vyšel dvousvazkový životopis

WILLIAMA MORRISA, básníka a hlavn ši-

itele umní do všech koutv a projev všed-

ního života. Knihu o nm (The lite o Wil-

liam Morris) napsal J. W. Mackail, vydala ji

firma Longmans, Green and Co.; cena 32 sh.

0 Morrisovi pineseme píležitostn lánek. —
Poetický a duchaplný umlec anglický, mladý
BYAM SHAW, podjal se úlohy, ilustrovat

Shakespeara; výsledky krásné práce jeho

objevily se zatím v pti svazecích, jež

ve velmi vkusné úprav, s umleckou vazbou
vydává londýnské nakladatelství G. Bell and
sons

;
kupní cena pvabných knížek tchto

(The Chiswick Shakespeare), jež doporuujeme
pozornosti svých tená, je velice nízká —
1 sh. 6 d. (Vyšel dosud Kupec benátský,

Hamlet, Macbeth, Othello a Cokoli chcete).

— Jiný svérázný umlec anglický, HENRY
OSPOVAT vyvolil si rovnž Shakespeara, ale

nevdnjší pro ilustrace ást jeho, sonety;

domácí kritika chválí na výtvorech jeho vý-

tený úsudek, pravý cit, opravdovou básni-

ckost a technickou vysplost
;

knihu vydal

John Lané v Londýn, cena 3 sh. 6 d. —
Lecjaké pouení, jak by mli naši ilustrá-

toi doprovázet svými výtvory pohádky pro

dti, našli by v práci HELENY STRATONOVÉ,
jež vyzdobila Andersenovy pohádky nemén
než 400 obrázk živých a roztomilých. Vy-

dáno u londýnské firmy G. Newnes ltd.

s názvem »Hans Andersen’s Fairy tales«
;
ve

14 sešitech po 6 pencích. — Starší kresby

záhy zemelého, bizarního umlce anglického

AUBREYE BEARDSLEYHO vydal (jak v lo-
ském roníku V. S. uvedeno), H. C. Marilier.

Druhou sbírku výtvor jeho uspoádalo nakla-

datelství Leonard Smithers and Co. v Londýn,
shromáždivši 50 list; mezi nimi je 14 kreseb

z roku 1889— 90, dosud neuveejnných.
Nejlepší íslo sbírky je titulní list k básni

umlcov »Venus and Tannháuser«. Beardsley

v nkolika letech, sotva vystoupiv, vypracoval

si kuriosní, bizarní osobitý styl, jenž nyní

po smrti jeho nalézá v Anglii dost slepých

napodobitel
;

rozumí se, jako vždy, pepínají

a do krajnosti se ženou jeho slabší stránky,

marotty a idiosynkrasie, kdežto význané,
dobré vlastnosti jeho umní od tchto ste-

štnc nechávány jsou stranou. Výsledkem
této pošetilé mánie napodobovací bude, že

lidé konen s nevolí odvrátí se od — Be-

ardsleyho !
— Gleeson WHITE ’ ovo ty-

svazkové dílo o ANGLICKÉM UMNÍ MALÍ-
SKÉM od doby Hogarthovy po naše dny
dokoneno práv te, po smrti autorov, vy-

šlým svazkem posledním. Práce Gl. Whitea
záleží hlavn ve zralém a vytíbeném výboru

charakteristických dl umleckých, jichž ped-
vedeno 164 v krásných reprodukcích; každý
list doprovozen je výkladem, krom ty histo-

rických statí úvodních. Dílo toto »The Master

painters of Britain« o 4 dílech v kvartu stojí

30 sh. (J. C. & E. C. Jack, Edinburgh.) -—

-

MALÍI PRAERAFAELITSKÝMI obírá se

kniha Percyho E. Bate-a (The Pre-Raphaelite

painters), vydaná u firmy G. Bell & Sons

v Londýn
;

v knize (za 2 libry st. 2 sh.)

je 7 fotogravur a 84 ilustrací jiných.

REVUE DES ARTS DECORATIVS, ZÁÍ
1899, pináší dobrý lánek »Evoluce ar-

chitektury v Belgii « s vyobrazeními dobrých

prací moderního architekta V. Horta. Práce

jeho liší se typem od moderních architektur

nmeckých a vídeských, detail jeho je vtších
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mohutnjších linií
;
snaha celku, noblesa jedno-

duchosti je s ostatními spolená. Zde optn
vidt, že dnešní doba mže a bude mít svj
typ architektury, poctivý, ne z detail celé

historie architektury sebraných, nýbrž že bude

mít ráz doby
;
ovšem poctivá práce bude platit

a ne opt z detail dl nových lacino vyt-

žená, bez citu a snahy umlecké slepená. Ta-

kových opiák bylo vždy dost, kteí dlali

to »co je v mód« a jsou i v tomto. —
»KUNST«, msíník vnovaný umní dánskému
a norvéžskému, vychází v úprav »Ver Sacrum«
nákladem A. Jacobser.a v Kodani

;
6 korun

plletn. Redaktor V. Dorph. V sedmi vyšlých

sešitech vnován prvý známému portrétistovi

P. S. Kroyerovi. Obsažené kresby téhož jsou

však daleko slabší prací vystavovaných v N-
mecku. V dalších sešitech zastoupen umlecký
prmysl etn a nijak siln. — Týž nakla-

datel oznamuje vydání »Historie dánského

umní« redakcí K. Madsena. — » DEUTSCHE
KUNST U. DEKORATION« pináší v posled-

ním ísle adu prací malíe symbolisty JANA
TOOROPA, souasníka sochae Meuniera a

pointelisty Ryselbergha, který díla v témže

list reprodukovaná vystavoval ped nkolika

léty v mnichovském Glaspalast. Práce jeho,

a tehdy málo pístupné, pec neobyejné po-

zornosti docházely, dnes stávají se daleko ob-

sažnjšími a jasnjšími. K tomu upozorujeme
na výborný lánek uveejnný ped 3 msíci

ve »Wiener Rundschau« »Jan Toorop« od

pítele umlcova Ph. Zilckena z kterého »D.

K. u. D.« k illustracím cituje. — Ve známé
Knackfusov sbírce Kúnstlermonographien vyšel

práv svazek vnovaný Maxu KLINGEROVI,
se 104 reprodukcemi jeho dl; cena 4 mk

;

rovnž v téže sbírce vyšel STUCK. — DURE-

ROVO Umuení Krista vydal J. A. Stein

v Norimberce ve faksimile mdiryt. V map
16 reprodukcí za 9 mk. — A. van OSTA-
DEOVY lepty v reprodukcích vydal Jaro

Springer v Berlín u Fischera a Franke. Cena

5 mk. — O BAREVNÉM DEVORYTU ŽA-
PONSKÉM napsal dkladný spis v. SEIDLITZ,
jenž vyzdoben 95 obrazy vyšel u Gerh. Kht-
manna v Drážanech. Cena 18 marek. —
Mapu devoryt dle maleb BÓCKLINOVÝCH
vydalo nakladatelství J. J. Webera v Lipsku

s úvodem A. Fendlera; 15 devoryt za 24 mk.
— LENBACH. Sbírka gravur dle podobizen

mistrem malovaných, vydána byla u Hanf-

stángla v Mnichov. V map za 90 mk. —
STUCK Franz. Ticet fotogravur v map vydal

Hanfstángel v Mnichov; cena 75 mk.
* Ex libri s. Sbratelm prací tohoto vzkí-

šeného drobného umní poslouží následující

pehled spis, tímto oborem se obírajících :

Walter Hamilton »French book-plates«

(Londýn, G. Bell); A. Poulet-Malassis
»Les ex-libris frangais depuis leur origine

jusqu’á nos jours« (Paíž 1875); H. Bou-
chot »Les ex-libris et les marques de pos-

sesion du livre« (Paíž 1890); Egerton
-C as tle »English book-plates« (Londýn 1893);

W. J. Hardy »Book-plates« (Londýn 1893);

Ch. D. Allan » American bookplates« (Lon-

dýn 1895); Seyler »Ex libris « (Berlín, Star-

gardt)
;

Fr. Warnecke »Die deutschen

Búcherzeichen von ihrem Ursprung bis zur

Gegenwart (Berlín, Stargardt). Nákladem Star-

gardtovým vyšla též sbírka Ex-libris Satt-

lerových.

*) Nejvtší sbírku »Ex-libris« v Nmecku má
hrab Leiningen - Westerburg

;
sbírka vykazuje pes

sedmnáct tisíc ísel.

DÍŠTÍ ÍSLO »VOLNÝCH SMR«, DVOJITÉ, VNOVÁNO BUDE VÝHRADN H. SCHWAI-
•T GROVI. ÍSLO TO, JEŽ BUDE Z DOSUD O SCHWAIGROVI VYDANÝCH PUBLIKACÍ NEJ-
ÚPLNJŠÍM OBRAZEM VELKÉ TVORBY JEHO, OBSAHOVATI BUDE VEDLE LITERÁRNÍHO
OCENNÍ UMLECKÉ INNOSTI SCHWAIGROVY Z PÉRA K. B. MÁDLA, 80 REPRODUKCÍ
DL, Z NICHŽ ADA BUDE BAREVNÝCH. — ÍSLO TO OBDRŽÍ CELORONÍ PEDPLA-
TITELÉ ZA OBYEJNÝCH PODMÍNEK; JEDNOTLIV PRODÁVÁNO BUDE ZA 3 ZL.

Péci a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor ST. SUCHARDA. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J.VILÍMA v Praze.
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ANUŠ SCHWAIGER. NAPSAL KAREL B. MÁDL.
Každý historik, který bude chtíti soustavn a v pípadném
rozlenní pehledn vylíit vývoj a rozvoj eského umní našeho

vku, bude mít se Schwaigerem potíž. A si rozestaví umlce k vli
snazšímu pehledu nebo podle vnitní souvislosti a píbuznosti

ve skupiny jakékoli, vždycky mu zbude H. Schwaiger zvláš a

jeho potutelné oi a piostený úsmv budou se chechtati jakousi

bodrou zlomyslností nad marnou námahou písae a systema-

tika, jakousi uspokojeností nad tím, že i nejdmyslnjšímu se

nepodaí pro vvmysliti jaké theoretické jho anebo ideální stejno-

kroj, pro toho zdánliv svéhlavého rebela a nikým a niím ne-

poutaného svobodníka. Tedy originál, ekne se. Ano, originál.

Jenomže tím slovem povíte zrovna tolik, jako kdybyste je nevy-

slovili. Ani když mu dáte onen zvláštní pízvuk, kterým v obec-

ném život provázíte toto píjmí. Tím teprve ne. Nebo v urovnaném a spsobném život,

o vyjetých a tradicí a zvyky posvcených kolejích, oznaují originály lidí trochu pocuchané

mysli, ponkud vyboelého a výstedního chování. Ale Schwaigerova mysl je jasná a pi

tom hluboká, a umlecké jeho chování je osobité a rázovité. Je-li H. Schwaiger originálem,

pak to znaí zde muže pvodního umleckého myšlení a tvoení, které se roní z jeho vlastní

podstaty, zvláštní individualitu, zvláštního jedince, který bez piinní jiných sám ze sebe,

vlastní silou vyrostl ve strom, ne rovný a dle ostatních v zahrad pistižený, ba ani ne

v linii urovnané ady, nýbrž mimo ni, a ve svéhlavé a bizarní podob. Ne hned vedle

nho, jinde, opodál, a zase v jiné podob jsou tu však ješt také jiní, rovnž ^eského p-
vodu, s nimiž bude míti onen historik stejnou potíž. M. Pirner nebo Fr. Bílek vynoili se

z roje eských umlc stejn mimo vše nadání a stejn revoltující jako Schwaiger. A pece
nemají s ním a on s nimi nieho stejného, leda pvodní samohybnost a nepodajnou odlišnost

od ostatních.

Bh ví odkud se tu vzali. Naše eské umní výtvarné jim jist nepipravovalo pdu. Nemají

pedchdc, ale ovšem budou asi míti dosti následovník a možná též i nco málo pokra-

ovatel. Dosud eské umní nikdy se nenoilo v mystické sny, nehýilo v poeticko-filosofi-

ckých vidinách ani se neobjevovalo v mimoádných podivnostech. A pece jen tito a takoví

umlci mají zapuštné koeny nkde v naší pd, sic jinak by byly zjevy netoliko svéráz-

nými, nýbrž docela mimotnými a neorganickými. A to by bylo proti všemu ádu. Než kde jest

ona pda a kam se rozbíhají v ní nejtení výhonky jejich koen ? Jak to tžko vypátrati

tetímu ! Mže hádati, a snad nkdy uhodne, pozdjší, z vtší vzdálenosti, to snad snáze poznají

nežli my, ale ti, kteí by to asi hned a nejlépe mohli íci, umlci sami, ti mlí a tají se, ne-

zpovídají se a jenom pracují. Dílo za dílem rodí se v jich duších a hlavách a vychází z jejich

rukou a nad každým vznáší se stejné heslo : Tak mohu a dovedu, a nejinak. Bohpomozi

!

My jsme rádi, že nejsou jinací nežli jsou, Pežili jsme šastn doby, v nichž vydávány

byly kletby na ty, kteí nechtli býti jako ostatní, kdy velkomožná kritika metala blesky

zatracení na ty, kteí nechtli uposlechnouti moudrých jejich nauení, sestrojených z ped-
chozí theorie umní. Nauili jsme se vážit a cenit moc individuality, pvab odlišnosti, kouzlo

umlecké osobitosti tak, že po nich žízníme a prahneme a jenom v jejich blízkosti se rozehíváme.

Setkám-li se kde s druhým svým já, snad to zalichotí mé ješitnosti, ale zvláštního životního

požitku mi to nepinese. Vždy mi nemže povdti, co bych juž pedem nevdl, a nemže
rozehráti ve mn jiné struny, nežli na jakých sám dávno hraju. Umní však má pece obo-

hacovati mého ducha, rozmnožovat škálu jeho pocit a požitk a tomu jsem vden, který

je bohatší mne a svého bohatství pede mnou nezavírá.

Zdá se mi, že doléhá ke mn vyítavá námitka, že H. Schwaiger pece není takovým

originálním zjevem umleckým, o nichž tu horuji, vždy prý jeho umní žije z Breughela,

Brouwera, Teniersa, Dúrera, Altdorfa a jiných nmeckých cinquecentist, že není tedy ani

umlecky, ani esky pvodním. Nco pravdy, piznávám, v tom vzí, jenom že ne v té po-

dob, jak ji razili v bžnou minci. Dojde i na to e v této stati, zatím jen tolik budiž e-

eno, že Schwaiger není kopistou žádného z tchto starých mistr ve svých dílech zá-

važných, pes to, že provedl nkolik imitací. A jako není snadno s tímto heslem nápodobení

vystihnouli podstatu jeho umní, tak selhou všechna ostatní ve slovníku umleckém bžná.
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Kdo by chtl Schwaigera piaditi k archaistm, narazí na práce docela moderního stihu a

svžího naturalismu. Není také realistou, nebo pod jeho rukou volný tvar a zjev doznávají

zvláštní pemny; není idealistou, pokud máte akademický, vyluhovaný idealismus na zeteli

;

není stylistou pro realistickou bitkost své faktury
;
není mystikem, nebo ví jenom na strašidla

jako malí živé fantasie
;
není koloristou, nebo mu scházejí všechny šavnaté a sálavé tony

;

není luministou, nebo miluje pitmlé a umlé barvy — a pece zase je vším tím takm zá-

rove. Rád archaisuje v látce a typech, i leckdy v kresb
;

je realistou, nebo jeho postavy

jsou pravdivé a hodnovrné od A až do Z
;

jest idealistou, ponvadž tém vše povznáší tu

duchem, tu tonem nad všednost; jest stylistou, nebo má linii zvláštní kostrbaté pevnosti,

jakou fotografické oko v pírod by marn hledalo; jest mystikem, nebo se rád noí v nad-

pirozené svty; jest koloristou pro krásnou tonovost svých barev a jest luministou, nebo
v jeho obrazech zasvitne slunce skoro stejnou intensitou a vibrací jako u kterého pleinairisty.

H. Schwaiger není snad pouhým konglomerátem toho všeho. Nebyl také tím vším hned od

zaátku. Po dvacet let již pracuje, ne pouze tím, že vydává dílo za dílem, ale že také na své

umlecké podstat pracuje do hloubky a šíky a že k prvotnému jádru pijímá vždy nové

elementy, zase ne jako prosté pídavky, zevn toliko navaené, nýbrž jako chemické sou-

ástky, které se s pedešlými látkami organicky sluují a tím zase je pozmují. Na konci

prvního dvacetiletí obsahuje pak Schwaigerovo umní všechno to, co jsem vyjmenoval, v pibarveni

a odstínní, které nenajdete u žádného druhého. Mocí své silné rázovité a bohat nadané in-

dividuality stal se Schwaiger zjevem plným umlecké zvláštnosti, originálem každým coulem.

*

Pro jeho poátky je toto dležité

:

Pochází z Jindichova Hradce a ocitl se ve Vídni v dob, kdy Makart ovládal její umní,
a to se vrozenou jakousi bujnou svéhlavostí, která jej neodolateln nutká všechno vidti,

cítiti, mysleti a prožiti jinak, nežli jak se v jeno okolí dje. Myslím, že není silnjšího rysu

v povaze H. Schwaigera jako lovka a umlce nad jeho i nstikti vní, prudce a mocn projevo-

vaný odpor proti bžné a hladké všednosti. Tato nikdy a v niem netajená negace je ho-
iným semínkem, které jeho originalitu uvedlo v kvas a také vykvasilo.

Jindichv Hradec leží v jižních Cechách a do nedávná dímal a spal pod stínem staré

nádhery rožmberské, takm odlouen, odíznut od ostatního svta, v zapadlém zákoutí nad
nehnutou vodou širokého Vajgaru. Jižní Cechy mají svou zvláštní fysiognomii kraje a lidu,

kterou jednou bude teba zevrubn prostudovat. Potom asi poznáme, že není pouhou ná-

hodou, že odtud vyšlo nkolik našich myslitel, horlivc, mystik a také fanatik. Široká lada,

daleké, smutn tiché výhledy probouzejí dumavost a pemítavost. Styky s hybnjším a po-

hnutjším severem nejsou asté a prolínavé, a dojde-li k nim, pak je to skoro jako náraz.

Zpomeme jenom na celé husitské hnutí a vyšeteme jakou úlohu v nm má tento eský jih

s lidem jako zapedeným a zakukleným ve své zvláštní, odchylné a duševn i fysicky silné

názory.

Jindichv Hradec je jaksi odbyté, aneb aspo odstavené msto. Má svoji velkou mi-

nulost, ale již tak vzdálenou, že prostedím uspávajících vk se perodila takoka v báje

a povsti. Kdysi nádherný hrad stichl a z ásti spustnul
;
je smutným svdkem bývalé slávy a bujné

pestrosti renesanního ruchu, a v jeho opuštných síních bez hlesu se zjevuje v šeru a tmách
svtlá mátoha bílé paní.

A pod hradem v letech padesátých a šedesátých? Co tam vidl mladý Schwaiger? »Od
svého nejprvnjšího mládí — zpovídá se sám v krátkém autobiografickém listu letos v beznu
— ml jsem píležitost seznati všechny slabosti honoraního šosáctví venkovského msta a

to ve mn vypstilo odpor proti vší strojené slušnosti plazivých lidských erv. To pivodilo

u mn pevrat v protilehlost. « Tak záhy probouzí se v hochu jistý životní pesimismus. Je-
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nomže pudová síla umleckého nadání, instinkt tvoivosti nedopustily, aby mladý Schwaiger vyrostl

v neinného misantropa a zmalátnlého škarohlída. Stalo se z nho nco zcela jiného. Vylouil

se pozdji sám, dobrovoln, z vlastního odhodlání a po vlastním poznání z mstské a velko-

mstské spolenosti, spíše z jejího života, piklonil se k nízkým, ubohým, poníženým a zkou-

šeným, k odstreným a zanedbaným, a dovedl po dlouhá léta žiti v skrytém ústraní, prosted

les, kde neml nieho kol sebe nežli prostý, jednoduchý, naivn drsný lid a u sebe, »svou

milou dobrou ženu, jedinou trefu svého hloupého života« Všady utíkal ze všední skute-

nosti, bydlíval v mrtvých dvorcích, neobydlených zámcích, v chalupách venkovských a stýkal

se s mozolnými slováckými sedláky a ze široka chodícími dámskými a holandskými rybái.

Byli chudí, ale našel v nich, co hledal : srdené a dobré lidi. Jeho fantasie vyhledala si

také zvláštní svt pedstav. Svt mimo tento náš zbahnlý a licomrný svt, kde se každý

hledí ukázati jiným, nežli ve svém nitru jest, lepším a jemnjším, a peliv ukrývá pod lico-

mrnou rouškou svoje nízké instinkty a málo isté vášn. Proto si Schwaiger vyhledal svt
pohádek a svt naivní, hlavn však upímné poesie.

Z prvu se tento odklon od uznaného a posvceného poádku projevil u nho tím, že

k nejvtšímu zdšení své rodiny stal se malíem, ním neslušným, ekstravagantním, pro

usedlého mšáka hrozným, nevázaným a nespoádaným. Avšak co se zdálo jiným pou-

hou bujností a neposlušností, bylo pro svátým odhodláním k životnímu boji. H. Schwai-

ger je vtlený temperament a díve nežli jeho proud a tep dostal se cele v eišt umle-
ckého tvoení, dobýval se prudce všelikými ventily ven. Byl to podivný mladík, když jsme
se seznámili. Je tomu již dosti dávno, když nás spolený pítel svedl dohromady. Schwaiger
dokonil tenkrát první redakci »Novoktnc«
a šli jsme si spolen prohlédnout, co všechno

tehdá O. H. Miethke od nho skoupil. Nejdiv-

njší bylo Schwaigerovi, že se našel zase je-

den lovk, který se nepoškleboval tomu, co

tvoil, který to se zájmem a dvrou v jeho

umní prohlížel a sledoval. Tak byl již uvy-

klý na to, že jej skoro všichni považují za

steštnce a nerozumného rebela. A pece bylo

vše u nho tak pravdivé, nehledané a piro-

zené, ale ovšem také tak zvláštní a nevšední,

jako již celý jeho ze všední a obyejné míry

jdoucí zjev. Ml horkou, kypící krev, nespou-

tanou veselost, byl upímný a kousavý, vi
ádu otrlý a ironisující, a vedle trpké pohrda-

vosti se svtem sedla v nm pemítavá me-
lancholie, jako byl vedle bezstarostné mladické

hýivosti železným pracovníkem. Miloval kon-
trasty v život, tšilo jej vše zvláštní a ze-

jména to, co budilo úžas a hrzu sociálních

a umleckých filistr. Jeho první umní je

také výrazem toho všeho. Jest osobní skrz na

skrz, ve svých zálibách a píchylnostech, ve

své nálad a form.
Tehdá ve Vídni ml každý umlec svého

Svatého. Schwaigerv uitel, M. Trenkwald,
písahal na vlašské prerafaelity a jich um-
lecké nápodobitele. Jeho slušná úhlednost,
pkn krasopisná linie, toto stálé utišování a

uspávání nerv a ochlazováni životní teploty

bylo Schwaigerovi nejmén po chuti. H. Ca-
non se modlil k Rubensovi a došel až k obrov-
skému prázdnému pasticciu »Kolobhu života«.
Mladé umlce vábil drsnou geniálností svojí

osoby. H. Makart, který si první všiml Schwai-
gera a popál mu u sebe útulku, hledal vý-
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chodišt a oporu v hýivém koloritu benátském, ale dovedl jej uvésti v poplatnost víden-

skému sybaritství. Jeho myšlénky byly jen barvy. Jeho pedstavy byly jen skvlé kolori-

stické symfonie, jeho svt byl plný vonících ženských tl na pozadí matného sametu a blý-

skavého atlasu. Svou prostodušnou živelností podmaoval si Makart všechno kolem, ne

pouze mlsné požíválky, také vážné umlce Vždy jim ukázal, kde se vlní život a jaká

opojivá moc je v sálavé barv a co umleckého úinku a požitku vzí v smlé harmonisaci

koloritu. Od nho poíná barvitost a pitoresknost vídeského malíství. Také Schwaiger došel

u Makarta k tomu poznání. Avšak jeho pud po zvláštnosti a odlišnosti, jeho vším vypstná
píchylnost k zanedbaným a povrhovaným, jeho vrozená zálibnost v umlecké nápadnosti a

bizarnosti dovedla jej k nedbaným tehdá pedchdcm Rubensovým a k nmeckým primiti-

vistm. Zamiloval si jejich svt drsných aneb hrubých postav, sukovitých, ale upímných svá-

tých, zalíbila se mu jejich neúhledná, ale prudce výrazná kresba a jejich nedokonalosti a

nehotovosti, které ostatní zarážely, inily mu opojivé potšení. Tak docela, jak by kdo chtl,

nemže se nikdo zbýti své doby a postaviti se docela mimo ni. Vždycky zbude nkde njaká
nitka, která jej s ní poutá, njaká cévka, kterou k nmu petéká. U Schwaigera nejinak. Staré ni-

zozemské umní bylo malíi tenkráte znovu objeveno, dvorní musea je poítají ku svým
nejhojnjším pokladm; bylo sjednaným aksiomem, že nové umní na n musí navázat a H.

Schwaiger se tomu nezpíral. Nezstal ale pi povrchu, chtl k jádru a všechno vdti, co oni

vdli. Chtl se zmocniti také jejich techniky, poznati materielní jakost jejich prostedk. Jako

mu nic nebylo vhod v tomto všedn zcivilisovaném svt, tak také i pohodlné malování ob-

chodními barvami s obvyklou, všem snadno pístupnou technikou. Hned od poátku lišil se od

ostatních v tom, že sáhnul po akvarelových a ne

olejových barvách, k tempee a perokresb. Chtl

však pijít všemu na kloub. Shánl se po sta-

rých receptech a nalezl v Mnichov F. Len-

bacha, který se kdysi dobe podíval do vnit-

ností starých maleb. Co vdl, to Schwaige-

rovi svil, tento pak šel jistji dál sám.
* *

Nutká mne cosi stále, abych nejdíve vy-

krojil z díla Schwaigerova to, co je nejmén
jeho vlastnictvím. Totiž práce, které jsou ho-

lými napodobeninami. Možná, že jsou umlci

samému velmi milé, vím také urit — nebo
jsem to slyšel a etl bezpotukráte — že je

také jiní, a to ne pouze muži bez vlastního

soudu, hlasit pochvalují, ale já nemohu pes

to jinak, nežli zde íci, že Sv. Lukáš (1886),

Sv. Hubert (1884), Sv. Jií v kruhu (1892),

Svatí ti králové (1892) a co se k nim

ješt adí, jsou sice kusy vysoce zajímavé,

dokonce i významné, neb aspo píznané pro

osobní zálibu Schwaigerovu, ale pro jeho um-
lecký portrét rysy zcela rušivé. Je v nich

jeho dovednost, ne však jeho umní. Jsou cht-

ným, zamýšleným archaismem a ne prostým

Schwaigerem
;
jsou obratn vystiženým primi-

tivismem, dokonce však ne osobitým projevem

umleckého talentu dnešku náležejícího. Vidím

v nich jen jakýsi hold pežilému již proudu,

který byl chtivý všeho altdeutsch, jakýsi do-

plnk onoho staromalebného, antikvarního za-

ízení a vypravení bytu, jež byli Gedon v Mni-

chov a Makart ve Vídni pivedli do floru,

jenom ne umleckou osobnost Schwaigerovu.

Ta jest arci tak silná, že se ani zde nedá do-

cela potlait a problýskává na nejednom míst
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závojíkem šestnáctého vku, a proto také mi nepivozuje isté a nekalené potšení, vidim-li

silnou svéráznost samocht se podizovati cizímu až málem k nepoznání. Na štstí tyto

zúmyslné archaismy jsou u Schwaigera jen škraboškou, kterou si nkdy, a ne na dlouho,

pikládá na vlastní výrazný obliej. V tchto kolorovaných pérokresbách nebylo by cvienému
znalci staré hornonmecké školy zatžko oznaiti, co je vypjeno od A. Dúrera, H. Be-

hama, H. Burgmaiera nebo A. Altdorfera. Zde je to typ mužské karakterní hlavy, onde hranatý

profil, jinde usazení madony, umlé hromadní hornatého rasování, tu neohrabaný poskok

kon i jeho lidsky vyhlížející oko, onde romantické koncepce horského kraje a franckých

mstys a hrad, všude pak karakter komposice, pevná kostrbatost pérokresby. Všechno chce aspo
vypadat staré i v tom zúmyslném a umlém patinování ton a odlupování naneseného zlata.

Pipomínají mi tyto kolorované kresby, pedmtem i fakturou vybrané z pešlosti, Balza-

covy »Contes drolatiques« rabelaisovské vervy a širokého, až neslušného ehnní. Psal je du-

chaplný lovk, kterému se zachtlo ukázati dovednost, s jakou umí se vžiti v starého

ducha a vyjadovati se také starobylou eí. Není také Schwaiger pi této práci jenom pre-

stidigitaterské zrunosti. Má ducha a citový vtip. Výši H. Balzaca každý bude mit podle jeho

Otce Goriota a celé jeho Lidské komedie, a ne podle onch drolerií, a také Schwaigerovi ne-

patí jeho místo v dnešním umní proto, že nkdy vtipn vklouzne do kytlice norimber-

ského nebo ezenského mistra a kreslí pi okn koleky zaskleném.
* *

*

H. Schwaiger vedl dlouho neklidný život. Netrplo ho to drahn na jednom míst. Brzy
je ve Vídni, brzy v Seebarnu, pak zase na Jindichohradecku, potom v Praze, na Zbra-

slavi, v Kutné Hoe, až mu Nizozemí pineslo

uklidnní. Pobyl tam dvakráte. Poprvé roku

1888 asi šest msíc a tato doba tvoi zna-

telné rozhraní v jeho život. lovk i umlec
z ní vyšel vykvasený a sharmonisovaný. Až
do toho roku živí Schwaiger svoji fantasii

umlou a lidovou poesií, baladami, novelami,

povstmi a pohádkami. Žije ve fantastickém

ovzduší a neúmorn vypráví, co v jeho pítmí
a píšeí uvidl. Potom pišla nejbližší skute-

nost na adu. Ale ne tak, že by obojí bylo

rozhranieno nepekroitelnou hrází. Stále se

pes ní pelévají jednotlivé vlny s jedné strany

na druhou.

Hrab Hans Wilczek st. má celé album, na
jehož listech se stále opakuje jedna a táž po-

stava vyouhlého chlapiska, hubeného jako do-

šek, špiatého jako kopí. Tulák na první po-

hled, a pištec. Chodí a postává za dne i noci,

jednou v oranžovém víru západu slunce, po
druhé v sirnatém svtle, po tetí za strašidelné

tmy. Sám strašidlo. Láká krysy z dr a straší

poestné hospodyn, bojácné mšáky a ne-

zbedné dti. Je to Krysa Hamelský. H. Schwai-
ger s ním debutoval a dlouho se nezbyl této

postavy. Vrací se k ní stále a na konec se

s ní zrovna stotožuje. Smje se pi tom sar-

kasticky, ale nezapírá, že se cítí sám takovým
potulcem, který obmezencm navzdor hvízdá
svoje kouzelné písniky. V cyklu šesti péro-
kreseb, jimiž v pohodlném tempu vypravuje
starou povst o Krysai, naznail Schwaiger
poprvé kam tíhne, vlastn chce tihnouti. Jím
získal první úspch. Snad proto mu dlouho
zstal ten svtobžný arodjník milým. Vy-
stoupil s ním, co bylo polo pohádkou a
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polo povstí, co nkde slyšel, nebo nkde etl. Za ním, skoro plných deset let, rojí se

ostatní, jemu podobné v tonu píbuzné. H. Schwaiger te. Pipadl na anglického Dekame-
rona a hned se dal do práce, jakoby chtl všechny Canterburské povídky pelít v obrazy;

etl tžce chmurné zpvy M. Lenaua a maluje V n é h o Ž i d a (1 885), te barvosyté a vášni-

vou smyslností na-áté šestimry Roberta Hammerlinga a z ovoce etby vyrostli Novoktnci.
Sedm smšn bázlivých hrdin švábských a otylého Patera Gram šalba (1885) nalezl

také nkde ve verších. Potom vzal do ruky W. H. uffa a vznikl Nosáek a Malý
Muck. Za pražského pobytu pišly na adu eské pohádky, pihlásily se u malíe o své

právo. Božena Nmcová a J. Košín z Radostova nabídli mu své sbírky a on z nich vybral

pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, o Bíd, o Zakletém princi,
o Ježku ženichovi a jiné (1885). Vznikla hojná

ada akvarel a pérokreseb, uložených nyní ve Wies-

nerovu »Pohádkovém albu«. Na konci tohoto Schwai-

gerova pohádkového období stojí velký akvarel Jes-
kyn Steenfoolské (1888), ona strašidelná hi-

storie, kterou, opt dle Hauffa, vypravuje mladý zlat-

ník svým spolubesedníkm ve spesartské hospod,
a o nco málo oddálená celá knížka »Fantasie v brem-

ském sklep radniním « prosetá obrazy, nápady a

vignetami, v nichž se všechna vinná fantastika Hau-

ffova jako v zrcadle odráží.

Po takovém výtu by se zdálo, že Schwaigerova

tvoivost, aspo v prvních letech, potebuje njakého
pomocného popudu bratí literát, a pi pouhém vy-

jmenování prací mohl by se leckdo domýšleti, že první

Schwaigerovo umní je toliko ilustraní. Ni jedno, ni

druhé nesrovnává se s pravdou. Pedn je tu velmi

slušná ada akvarel a temper, jichž pedmt není

vytený, ovšem ale zcela pesn zapadá do kruhu

prací, k nimž Chaucer, nebo Hauff nebo Nmcová
dali podnt. Obrovití Krakonoši (1883) se obje-

vují v temných slujích nebo v horských oblacích;

Hastrmani sedí na paezích vrb a rozesávají si

své žíové vlasy; Zaklínai stojí v arovném
kruhu a pedítají svoje kouzelné formule; na šiji

obšence sedí Š i b e n i n ý mužíek (1882) a za-

tloukává heb do lebky visatce
;
za hromobití a bouky

vytahují pod ekanem Mandragoru, gnomové vylézají

se svítilnami z dr a prohlížejí zvdav pod vrbami

spícího šumae, devai chytají skítky houby ohlo-

dávající, a tak dále. Všady týž proud, totéž rmutné

vení, táž divá scenerie a titéž divní lidé, všady

sms divokosti a dobráctví, strašidel a strašení, bi-

zarnosti a humoru.

Novoktnci v Múnsteru, kteí pi druhém zpra-

cování dostali za titul »Aequitatis diae et fraternitatis

Monasterii« (1886) jsou velmi karakteristickým dílem.

Poslední, desátý zpv Hammerlingovy epické básn líí tutéž vavu a totéž bsnní na velkém

tržišti obleženého Múnsteru, vypravuje o chvilkové zpoue Knipperdolinga a Krechtinga, a koní
vtrhnutím biskupských lancknecht do msta. R. Hammerling pitom není historikem a s udá-

lostmi i osobami zachází s básnickou volností. H. Schwaiger není ilustrátorem a upravuje si

v jediný malebný obraz, co pvec postupn a na rzných místech vyliuje. »Novoktnci« by

zasloužili, aby je kdo jednou zevrubn popsal a porovnal s obsahem Hammerlingových heksa-

metr
;
poznalo by se pi tom, jakou fantasií, jakým množstvím pedstav, jakou rozmanitostí

postav tu mladý Schwaiger vládne. První obraz (1883) byl jediný svtlý proud, jedna nepetr-

žitá záplava postav, divokých, bizarních, zpustlých, zvíecích. Byl to dav, z nhož jde

hrza a který jak rozpoutaný živel bez hrází zaplavuje všechnu prostoru. Nadzvednutý horizont
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a stejnomrné svtlo vru že této smece pološílených wederdopper nedodávaly pehlednosti.

Tu pinesla druhá redakce. Naleznete v ní vše, co bylo v první: prodávae krys, zlodje, koší-

káe, vrahy, zoufalé matky, zpité muže, nestoudné ženy, saté hlavy, rouhae, šibenice,

blázny, koistníky, fanatiky, nízkost, bídu, zhovadilost lidskou tepetající a mrskající sebou

jako když džber ryb vyklopíte. Ale rovnomrné masy se rozestupují, skupiny se odluují

od množství, všechno se stává pehlednjším a pi tom naléhavjším. Již v tom je znatelná

emancipace od Breughelovy komposice, která ovládala Schwaigerovou mysl pi první práci.

Ostrá, bitká, ba smlá karakteristika osob ve hlavách, pohybu, akci, která pak prochází

vším dílem Schwaigerovým, je tu v celé hojnosti a znovu se hned dostavuje v úvodním

obraze k Chaucerovým Canterburským povídkám

(1882). To je pravý hospodský výjev šestnáctého

století, o nco pozdjší než-li jej autor trnáctého

vku ml v pedstav. Je hluno a veselo »u he-

roldova kabátce « v Southwarku. Hovor, kik, hluk

se rozbíhá na vše strany a všech devtadvaceti pout-

ník ku sv. Tomáši Becketskému rozeznáte na vlas.

Tak pesn a trefn je Schwaiger karakterisuje. Není

možno zamniti faráe se správcem, rytíe s manem,

kuchae s kupcem, pevora se žebravým mnichem,

justiciára se statkáem. Malí má v pamti každý

popisný verš a dovede z nho vykísnout živoucí

postavu.

Potom rozvinuje vypravování ženy z Bathu o tom,

po em ženy nejvíce touží, jakoby ped námi roz-

baloval starou tapiserii. Kraj, bohaté architektury,

rytíi, panoši, zbrojnoši, katané, mšáci, král, krá-

lovna, mladé dámy, babka, vše jenom zrovna nazna-

eno, jedno do druhého pedcházejíc a zasevše v rytmu

tvarovém a barvovém jakoby daktylový trochej Chau-

cerv oživl. Umlci je volno, ba píjemno v tomto

znova vykouzleném svt barevných nohavic, špia-

tých klobouk, kroužkových brnní, širokých biret,

pi hodokvasech a veselém pití, pi divokém skeku,

kde je všechno všecinko jiné než-li dnes. Ale to jsou

ješt pec jen reálné osoby a výjevy; mají své datum
a historické ovzduší. Vystupují tu arci podivní tova-

ryši, všechno ve zvláštním, nyní již nezvyklém

osvtlení, v barvách, které dnes nejsou více obvyklé,

v kroji, který nám platí za malebný a bizarní zárove.

Máme ješt jednoho umlce, který vládne stejnou evo-

kaní silou a ku podivu se stejnou ekspresivností,

zdánlivou barokností, se stejn upímnou drsností,

s týmž humorem a soucitem vyvolává, vlastn bohužel

vyvolával, postavy a výjevy tchže dob. Míním Zi-

kmunda Wintera. Jeho Rakovnické obrázky a staro-

pražské genry patí ku Schwaigerovým malbám.
I umlecký styl, ne pouze pedmt, shledávám pí-
buzný. U obou vidím tutéž markantní linii a kresbu,

tutéž rázovitou, kovovou kostrbatost, která je nedílným slouením taktního archaisování s ufor-

movanou, vnitn hotovou umleckou osobností.

Vný Žid (1885 a 1 886) vyluzuje již jiné tony; otevírá Schwaigerovu íší fantastiky, kde
se reálný svt mísí s mátohami, strašidly a nadpirozenými elementy. O Schwindovi se vypra-

vuje, že vil na svoje víly, rusalky a gnomy
;
Schwaiger zajisté ve svoje vodníky, Krako-

noše, zvdavé a mlsné skítky ví také, s onou vírou, s níž pijímá dít babiiny po-

hádky za živou pravdu. Nechci tím íci, že by Schwaigerova víra byla dtinná nebo do-

konce dtinská. On ví ve svj pohádkový svt vírou pesvdeného umlce, pro jest tato

íše princ a obr, král v bakorách a mluvících zvíat, nestvrných trpaslík a zpolvo-
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Vný Žid je bdná postava. Nemá
který se podobá vždy Michelangelovu

ených hrbák bezprostedním pokraováním
tohoto našeho viditelného a hmatatelného svta.

Obojí splývá v jedno
;

není mezi nimi hrází

a hranic. Ti pastevci, s hrzou se choulící ped
bdným zjevem potulného Ahasvera, ti devai,
chytající skítky, ten zmožený muzikant, kte-

rého šotkové ohledávají, ten mužíek na mrtvém
visatci, ten hastrman nebo obrovitý Krakonoš
a ty dti ped nimi ve strachu, ti všichni vy-

cházejí z tvoivé mysli a ruky Schwaigerovy,

nadaní stejnou pravdivostí a vrohodností.

Patí k sob. V tom, v této jednolitosti, v této

zvláštní skloubenosti svta skuteného a imagi-

novaného, který díve nežli se ocitnul na ploše

obrazové, prošel zárove a v témže okamžiku
vnitní výhní umlcovou, shledávám píinu
jich velké psobivosti. Podivným, zvláštním

zpsobem dovede Schwaiger oba svty sblížiti.

Jeho sedláci, šumai, rybái, dvoané, pasáci,

karbaníci, princové, pašei, zaklínai a dti jsou

drsné, hranaté postavy, plné roh, vynlin,
náhlých záhyb, ovtralých lící; vše je na
nich neobyejným zpsobem vyzvednuto, vše

nápadn sesíleno. Jsou pravdivé, a pece jejich

reálnost není všední, všemi okoukanou pravdou

a správností
;

zdá se, že by jediné mrsknutí

kouzelného proutku je mohlo odnésti z pevné

pdy naší zem. Nic tu není vnešené, civili-

sované ušlechtilosti a hlednosti. Ani ti po-

hádkoví princové nebo dvorští hodnostái se

mnoho neliší od hrubých, mozolných nebo

i duchem omezených plebejc, leda šatem, krojem.

Není tedy divu, že s píšerami a napiroze-

nými bizarnostmi se v jednu rodinu takka
slévají.

A tyto bizarnosti rodí fantasie, která je

smlá, nevázaná, kapriciosní, bujná, veselá,

sarkastická i dobrácká. Nevymýšlí s námahou
a rozmyslným úmyslem pedvést cosi geniáln
neobyejného; pracuje týmž tempem a s touže

pesností, ano logikou, jako každý zdravý duch,

který si zachoval svžest a upímnou bezpro-

stednost. Co z ní vychází je umlecky samo-

nieho spoleného s oním obvyklým smutným
Hospodinu v Sistin. Je to v poletavé cáry

zrejme.

starcem,

odné a rozviklané lidské tlo, vtlená lidská bída, která se jak mrazivé strašidlo tžce plouží

po pastvisku, na nmž ulehl sychravý podzim. Sklebivý hastrman hubených úd je zrovna

pokraováním sukovitého paezu, na nmž sedí; žravý obr v jeskyni prince jako hraku si pro-

hlížející, je beztvárný, jako ty skály kolem
;

nesmírná hlava z temna sluje se vynoující,

je Krakonoš dobrácký jako neuesaný mužík a nebetyný Dlouhý vystihuje zrovna geniáln

naivní pohádkovou pedstavu. Novoktnci jsou rozvíeným, dsiv rozpoutaným obra-

zem [ lidské zvrhlosti. Umlec v ezavém smíchu metá vždy nové a nové zjevy lidského

nízkého bsnní a blátem potísnných vášní na tržišt múnsterské, ukazuje rub civilisova-

ného lovství. V Canterburských povídkách a Pateru Gramsalbovi zní veselý pijácký

smích; v bremských fantasiích podobn. Jinde straší strašidla. Než vedle bujnosti a kousavosti,

vedle veselé bezstarostnosti a upímné fabulistiky má H. Schwaiger ve svém nitru ješt je-

den krásný ton, a ten zní soucitem. Umlci není do smíchu a nejmén do pošklebku,
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když vidí nouzi a bídu. Nezavinná zbdovanost

lidí, k zemi tlaící nuzota, lovka ohlodávající

fysická námaha nenachází dvíka jeho srdce

uzavená. Cítí se všemi, i s tmi, kteí jsou

namožení pitím, i dokonce s tím ubohým hastr-

manem nad potokem. Nejspíše proto se dvakráte

vrátil k Vnému Židu, nejspíše proto vyhledal

si v Hauffových pohádkách posmívaného ma-

lého Muka a nebohého nosatého hrbáka,

k nimž jej nepochybn i bizarnost zjevu lákala,

ale také když vidí shrbená záda nádenické

rodiny z práce se vracející, hne se soustrast

v nm bez každého cizího pídechu.

Jeskyn Steenfollská je zatím po -

sledním pohádkovým obrazem Schwaigerovým,

ale ze všech prvním. Beze všeho slovního vý-

kladu a vypravování jí každý porozumí, po-

nvadž je istý malebný zjev a malíský výtvor.

Nesejde na tom, víme-li, že jsou tyto strašidelní

utopenci utonulí na Carmilhanu, nebo jmenuje-li

se ten ustrašený rybá Wilm Falke, ili nic.

Jsou to lidé, živí i mrtví, kteí v píšerné ho-

din na pustém míst se setkali. Ticho, od-

lehlost, gumigutové svtlo, hrzná grandezza

kapitánova, bizarnost hudebník, pošklebek po-

kuujícího žlutavého mužíka, vroucnost matek,

ustrašenost dtí, veliký, smutný klid moe po

ztišené boui, pehledná jasnost a koncisnost

koncepce, pádná rázovitost kresby a ponurá

síla barevné a svtlové nálady tvoí adu vy-

nikajících vlastností zde v jeden ráz souste-

dných. Pohádková strašidelnost, pesvdivá
hrznost povstí o lidské lakot nevyplynula

ze Schwaigrova šttce nikdy volnji, svobod-

nji a suggestivnji jak v tomto, asi jen pro-

zatímním závru jeho fantastického období.
* *

Staí Nizozemci byli Schwaigerovými miláky
od mládí. Sám se z toho vyznává. Zná je

z Vídn a tak je ml rád, že jeho postavy

jsou jimi splozeny. Opakuju znova: nejsou

z jejich obraz vyaty. Když maloval Novo-
ktnce a kabaret »u heroldova kabátce« nebo
historku ženy z Bathu, a chtl je malovati v jejich, aneb aspo pibližn v jejich dob,
bylo mu jedin správným, dáti osobám svým a jich okolí vzhled takový, jaký asi ped
temi sty lety mly. A ponvadž ml plnou dvru ve vrohodnost, správnost a reálnost

líení starých Nizozemc, bylo pro logické, dáti svým osobám a svým architekturám tvary,

postavám vzezení a držení, jak je na starých obrazech vídal. Ml pírodu a skutenost ped
sebou, ale pohlížel na ni nizozemskými skly. Nkdy dokonce leželo v jeho umleckých zá-

myslech a cílech upraviti také svoje obrazy po starém spsobu. Nkdy podle nizozemských
gobelín, nkdy podle nizozemských maleb vyvýšil horizont a spojil dj. Hned však byl

cele svj, kdy šlo o pohádku nebo domácí povst, a Schwaigerovy krajiny se svojí hlu-

bokou náladovostí nemají vbec co se starými pedlohami spoleného. V nich pichází Schwai-
gerova modernost nejdíve k platnosti a výrazu.

Kdyby byl H. Schwaiger oním napodobovatelem starého umní, kdyby jádro jeho umní zále-

želo pouze v tom, že by dovedlo pískati jenom cizí písniky a nápvy, jak se za to má, pak
jist pobyt a studie umlcovy ve flámské Belgii a v Holandsku byly by jej v tom upevnily
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a utvrdily, byly by mu pivodily jen nové a

rozšíené množství vzorového materiálu.

Zatím se stalo nco zcela jiného. V Nizozemí

nalezl Schwaiger druhý svj domov, a má
pravdu, praví-li to. Tam z kmene jeho umní
vyrostly nové vtve. Dojel do Nizozemí, aby

poznal své staré oblíbence v jich domovin,
a vrátil se odtud, ne jako sesílený archaista,

nýbrž jako zmohutnlý realista. Kraj a lid zde

na psobili nemén siln nežli stái misti.

Spíše však silnji a pevratnji. Stalo se mu
totiž, co mnohým jiným ped ním, práv nej-

modernjším a nej pokrokovjším. V té vlhké,

pímoské atmosfée, nad úzkými kanály a širo-

kými zelenými lány, v tichých starých mstech
a na plochém behu moe nalezl, objevil pro

sebe pvab pirozeného svtla, zajímavost sku-

teného života a svta. Seznal, že ti staí

Ostadeové, Breughelové, Teniersové a Beucke-

laerové a jiní nebyli dokonce fantastové, kteí

by stáli nad svtem, nýbrž muži s tímto svtem
srostlí a líící svoje okolí, jehož zjevy pivádli
v íši výtvarného umní. Seznal, že to byli

prostí, naivní realisté a že umní je pvodní
a silné, když vychází od skutenosti a z nitra

umlcova. Nebyly to pro z brusu nové pouky,
jenom že draznji nežli ped tím, se u nho
ohlásily. Juž ped tím v Cechách nastupoval

tuto cestu. Mezi tím co pracoval na pohádkách

a fantasiích, vycházel a vyjíždl do kraje

a venku a ve mstech živil svého ducha tím,

co tam vidl. Na Zbraslavi kreslí divoké ci-

kány, markantní domkáe, zbídnlé kolovrátkáe,

v Lodnicích rozviklané chalupy, v Dubu dl-
níky, v Kutné Hoe zlomky starých architektur,

v Jindichov Hradci romanticko-malebné partie

zámku, v Praze uzenkáe a preclikáe, kteí

z veera a za noci po ulicích a hospdkách
prodávají. Jsou to studie a ne obrazy

;
jsou

to bezprostedn v ruchu života postehnuté a

z nho vyaté jednotlivé postavy, a sice zase

takové, jichž se dosud tém nikdo nepovšimnul

:

hrubé, drsné, záplatované, pihrblé, z široka

a tžce se pohybující, s rukama hrubýma a roz-

oranýma, s tváí svrášelou a kží spraženou

a ožehlou. Domy jsou jak na spadnutí a hrady

zíceniny. Zevní forma a fysiognomický výraz

stojí tu v popedí.

V Nizozemí se jejich galerie množí. Rybáci,

krajkáky, sedláci, posluhové, nosii z Utrechtu,

Gentu, Antwerp se druží k eským soudruhm
pracovních a ponížených vrstev. Potom klikaté

stechy prejzové, ozdobné domy cechovní,

kamenné, cihlové, rudé a temné, pohledy do

tichých ulic v ostrém svtle a prudkých slu-

neních stínech, njaký vtrník, njaké zá-

praží ! Do galerií chodí .Schwaiger na návštvu

a k osvžení sil, na ulicích, venku pracuje.

A když se vrátil dom, vyhledal si za obydlí

nejprve valašskou vesnici, potom se usadil

dokonce v lesích, v sroubeném domku pi

Hostýn, osamlém na malé zelené plošce,

kolkol houštím strom ovinuté. Zde pokrauje

v téže práci. Vychází ven do vsí a msteek,
zastavuje se u devných statk a mlýn, na

zasnžených liduprázdných návrších a maluje.

Vzývá pi tom své patrony, avšak jen proto,

aby mu zostili zrak a dali jistotu ruky, aby,

co vidí, dovedl s tou kepkostí a rázovitostí

vystihnouti, jak se na pravého umlce dnes

sluší.

Pi vší originalit myšlénky, mnohosti ná-

pad, nevšednosti podání, nejsou práce Schwai-

gerovy ped putováním po Nizozemí vzniklé,

docela bezprostední. Jsou siln cítny, ne však

ve skutenosti vždy bezprostedn vidny. Mezi

umlce a skutenost staví se ovšem vždycky
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jeho živá a reálné petváející fantasie, ale

také zpomínky na staré obrazy a rytiny.

Osoby jsou trefné, jich vzhled a tvá pípadné,

než stále jim cosi schází, co by je pasovalo na

zjevy docela životní. Devai, kteí lapili skítka

(1888), jsou již skutení lidé, ne pouze proto,

že pocházejí z lidského pokolení, ale že jejich

hlavy, postoj i útvar tváe, pohyb rukou,

zazáení oí pišlo do obrazu tentokráte pímo
ze zkušenosti. Jsou pravdivé, reálné; umlec
je nalezl u Dubé. A tutéž pokrokovou pednost
objevíte v jeskyni Steenfoolské, v kreslených

studiích i hotovém obraze. Teba jenom srovnati

ustrašené dti u Hastrmana s dtmi utopenc
a poznáte zárove též jednu z píin, pro
práv tento obraz ze všech pohádkových snad

nejhloubji psobí.

Nevím, zdali nkdo ped rokem osmaosm-
desátým tušil, že by Schwaiger, který platil

jen za fantastu, mohl najednou vystoupiti jako

plnokrevný realista, aniž by pi tom sebe zapel,

objeviti se jako malí denního svtla, ba osl-

nní, když pece dosud se nejjistji pohyboval

v barvitém pítmí a s transponovanými tony.

Rybí trh v H o 1 a”n d s k u (1890), Rybáské
lodi vKnook u ( 1 8 9 1 ) a B a evná zkouška
(1898), potom pohledy do Gloribusstraatu

v Bruggách, krajkáky na ulici v Gentu a jiné

docela bezprostední pohledy ukázaly, že to

H. Schwaiger dovede beze všeho pechodu.

Bylo to jist v nm díve, jenom nejspíše

poteboval njaký silnjší a náhlý popud, aby

se do tohoto svta bez výhrad postavil. Dva
momenty se mi zdají býti pi tomto kroku

dležité. Pedn zmohutnla Schwaigerova síla

karakteristiky osob i vcí, a za druhé zjemnily

se atmosferické svtlové a barevné hodnoty.

Rybí trh sám je toho dostaujícím dokladem.

Ti roztroušení po ploše lidé, sedící babky,

potulující se dti a uliníci, rybái, prodavai,

kupci jsou tu, jak by momentkou zachyceni,

v pirozené náhodnosti a pece zase s um-
leckým, tichým, nevtíravým taktem ve volné

rovnovážnosti umístni. A jsou pi tom upím
vrni od devák a bakor až po bílé epce
a dehtované klokouky, od postoje nohou až

po hrubé sedené ruce. Valašští nádenmci

a žebráci, hadrái nejinak. Nic na nich není

urovnáno, nic zamleno, zejmena ne jich cáry,

píštipky a záplaty. Jsou pravdiví, že to až

zaráží, nebo nesou sebou tžký, nevoavý
dech tvrdé práce a tžké bídy.

* *
*

Z pohádky, burlesky, divokého dramatu,

z íše svátých a zbožujících vících, z ovzduší

fantastikou prosáklého pišel H. Schwaiger

k živé, až urputné skutenosti. Ku podivu

:

jedno u nho nevyluuje druhé, obojí jde

dobe vedle sebe, ba na vzájem se prostupuje

a proniká. Obojí patí k sob a dohromady
uruje jeho umlecký karakter. Trvám, že proto,

ponvadž podstata jeho je naprosto malebná.

Všechna fantasie Schwaigerova podává se

v prvcích v první ad oku pístupných a jím

vnímaných. Tvar, barva, svtlo jsou její mluvou

a výmluvností. Subjektivní výmluvností. Cokoli

umlec vidí zevním nebo vnitním okem a videm,

objevuje se mu vždy jinak nežli druhým.

Všechno zvláštní nápadnji, všechno významné
sesílenji a ztuženji. Život jeho scén, postav

i kraj má jakousi prudkou, náhle drsnou

výraznost. Vyráží ven jistými výbžky a vy-

nlinami, bizarní a pi tom duchaplnou ab-

reviaturou, vychází ven pekvapující šíkou

a markantností, a linie a barva, pi vší své

podivnosti a osobité zvláštnosti, sluují se vždy

v jednotlivost.

Ona linie, kapriciesní a nejednou groteskní

je také výrazem dekorativního smyslu umlcova.

Jakoby se v ornament mnila. Dovednost re-

dukní, která na ráz vyzvedává karakteristiské

jádro tvaru, má hravost, jež je plna osobního

humoru a umleckého vtipu. Má naivnost

inteligenta. ekl bych radji bezohlednou pro-

stoduchost. Jeho ton zase vždy osobní nuance,

jisté mimosvtské zabarvení a dolehavou a

sdílnou náladovost. Je lapidární a pi tom

hned pln subtilních, jemn vycítných odstín,

které podává s trefností ku podivu jistou a

zrovna náhlou a neoekávanou. Vný Žid
krajem, z jehož peprostých tvar a divných

souzvuk žluti a zeleni iší zimavá pustota
;

valašské statky a mlýny tonou v letním

slunci, které zvyšuje svtlý jas korun strom
a prášivé pdy; kehká erve Barevné
zkoušky je téže síly jako pohádková har-

monie hndi, ern a zelen v Krakonošov
jeskyni. To jsou všechno momenty, jež ze
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Schwaigera, toho zdánlivého archaisty, iní

muže moderního cítní a moderních malíských

problém. Kritik starého ádu radoval by se

z jeho velkých komposic, dmysln vybudo-

vaných ve freskách Prhonických nebo By-

stických, a dnešní posuzovatel má potšení ze

zdánlivé nehledanosti a náhodnosti jeho nizo-

zemských a valašských obraz. První by vy-

soko stavl jeho uritou stylovost a druhý

s radostí konstatuje jeho divnou svžest, s ja-

kou skutenost ssaje a líí. Prvý shledává

s rozkoší jeho ton jednotný a dovedn shar-

monisovaný, druhý s rozkoší se podává mluv
subtilních odstín. Prvý by se zadostuinním
konstatoval jeho pilnutí ku starým školám a

druhý s velým potšením jeho osobní rázovitost

a energický temperament. Prvý by se tšil

z obsažnosti a obsahovosti jeho líení, druhý

se rád dává unášeti letem jeho fantasie a su-

gestivnosti jeho nálad. Umlci se obdivují

hravé solidnosti nejrozmanitjší techniky a

laikové obsáhlosti a bohaté rozmanitosti jeho

látky. Ale všichni asi, kdyby pátrali po nej-

vlastnjší píin své záliby, našli by, že vy-

chází z toho, že z každého díla vyzírá fysi-

gnomie nevšední, zvláštní, nkdy trochu gro-

teskní a bizarní, jindy svží sukovosti, která

je vždycky celá pi práci, a již hraje si jen

s proudem a kombinacemi pouhých ornamen-
tálních linií, nebo si vychází do íše pohádek

a strašidel, nebo si chvíli postojí ped kraba-

tinami starého zdivá nebo svtlem prhledných
list, a vytváí mátohy nebo podává lovka
z masa a kostí.

Silou své zvláštn organ isované subjektivno-

sti psobí Schwaiger a proto patí, vzdor

svému kuklení, do ad moderních lidí, kteí tvoí.

HOSPOD „U TABARDUV)
(Illustrace k Chaucerovým »Canterbur-

ským povídkám). V »Úvod« ke »Canterbur-

ským povídkám* Chaucer vypravuje:

Když s novým jarem nový život se rozlívá

každou žilkou pírody a bujn vyráží, tehdy

také lidi touha po putování pudívá do svta.
Poutníci putují k svátým místm. Zvlášt
v Anglii ze všech kraj hrnou se do Canter-

bury k sv. Tomáši z Beketu, mueníku, po-

dkovat, že zachoval je pi zdraví.

*) Chaucerovy veršované* Canterburské povídky

«

jsou u nás neznámy, proto bylo naším úmyslem uve-
ejniti o tom v ísle peklad, aspo úvodu, ku kte-
rému též kreslena Schwaigrova illustrace. Zel, pro
rozsah tohoto byli jsme nuceni podat jen struný
obsah, který též k ostatním illustracím pohádkovým
pipojujeme.

Také básník

ubíral se tam se

zbožnou myslí a

odevzdán v Bo-

ha. V South-

warku, tvrti-

londýnské, v ho-

spod »u tabar-

du« (hlasatel-

ského kabátu

s erby) sešel

se s poutníky,

jichž cílem rov-

nž byl sv. To-

máš v Canterbu-

ry. Všichni se tam zastavili na nocleh a seznámili.

Bylo jich všech 29. Roztodivná spolenost.

Byl tu rytí, muž ctný a vzácný, jenž hoel

jen pro rytíství, svobodu a pravdu, dvornost

a slávu. V dalekém svt kesanském i po-

hanském slavn bojoval, u Alexandrie, v Pr-
ších, na Litv a na Rusi, v Granad, v Malé

Asii, Arménii i na moi. V 15 krvavých

bitvách porážel nepítele za vc kesanskou.
V bitvách i turnajích dobýval prvních cen.

A pes to vše byl moudré mysli, mrav jako

panna nžných, slovo neohrabané nevyšlo mu
pes rty. Byl rytí ušlechtilý. O jeho dobrý

byl
;
však odv z houn byl zamazán od re-

zavé drátné košile a obnošen. Pijíždl pímo
z cest a rovnou bral se na pou ... S ním
jeho syn byl, panoš, veselá zamilovaná duše.

Let dvacet bylo mu. Hlava kadeavá, tlo štíhlé,

síla veliká, krok svižný. Bojoval ve Flandrech,

Artois a Pikardii. Dobyl si už jména a tím

i nadje na píze u dam. Vyšoen byl jako

luina pestrými kvty, ervenými a bílými. Co
krok, to pískal a zpíval. Byl svží jako msíc
máj. Kabát ml krátký, rukávy dlouhé a ši-

roké. Krásn na koni sedl a jezdil s jistotou,

krásn básnil, deklamoval, psal, maloval,

tanil i zápasil. Láska jeho byla horoucí, že

probdl noc pes všecky slavíky. Byl však

úslužný a dvorný a skromný a pi stole na-

krájíval vždy otci . . . Jediným jejich prvod-
byl man, v zeleném kabát a klobouku, se

štítem a meem po levém boku a s ostrým

nožem po pravém
;

v toule ml svazek šíp
s pavími péry

;
v ruce mohutný luk

;
na prsou

stíbrného sv. Krištofa. Byl dobrý stelec a lo-

vec . . . Byla tam také pevorka, »paní

Eglantina«, cudn pívtivá. »Pi sám sv.

Ludvík !« byla její nejvtší písaha. Líbezn
zpívala nosem

;
francouzský mluvila zvun jako

na školách ve Stratfordu — paížské franiny

neznala. Pi stole ni drobet jí neupadl z úst, ni

kapka na prsa; do omáky nestrila prstu
;
horní
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ret tak ist utírala, že, pila-li, nezamastila poháru. Takovému dvornímu mravu byla vyuena.

A srdce mla mkké ! Pro myš chycenou neb mrtvou plakala
;
psm peínky a mléko dávala.

Pláš mla nejistší, závoj vkusn pehozený, ústa malinká, na ruce rženec korálový se zlatým

zámkem, na nmž stkvlo se s korunkou A a pod ním »Amor vincit omnia« . . . Ješt tam byla

jiná jeptiška a knz, jejich kaplan. Potom mnich, nad míru sliný, náruživý lovec

a obratný jezdec. O ád sv. Benedikta a o text písma však se nestaral. Hlava leskla se

mu jako zrcadlo, obliej — jako by olejem pomazal. Bíško žírn bylo vypaseno . . . Také

žebravý mnich tu byl, veselá kopa a nejvýmluvnjší huba. Mladé ženy ho mly
zvlášt rády. Mnoho satk on uzavel. A zpovdníkem byl hledaným

;
rád odpouštl,

zvláš když mu dobe zaplatili. Uml zpívat a hrát a ješt lip vykládat. Hospodské a íšníky

lépe znal v celém okolí než bráky a mrzáky. Byl všude tam, kde bylo hej. Byl nejlepším

žebrákem mezi bratími; bosá vdova dala mu poslední groš . . . Byl tam též k u p e c v strakatém

obleku, s flámským bobrovým kloboukem. Mluvil drazn a slavnostn a stále o obchod . .

.

Dále žák s koníkem jako žebík suchým. A tlustší nebyl ani jezdec jeho. Neml ješt pre-

bendy a líhával jen v knihách. Zbyteného slova nemluvil, a co mluvil, bylo dstojné,

dobe volené, struné a ízné a vždy plno rozumu. Rád se uil, ale rád by už také uil . . .

Moudrý justitiarius také tu byl, chytrý a opatrný a vysoce vážený, patentem ustano-

vený pedseda soudu porotního. Penz ml jako želez — uml také kupovat jako nikdo . . .

Pak statká s mohutnou bradou, epikurejec, jehož sklep a kuchyn byly slavný. Dýka a

hedbávný mšec visely mu s pasu . . . Byli tu také tesa, kramá, tkadlec, bar vi
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a alouník; patili k témuž bratrstvu a mli tudíž stejný kroj. Dýky jejich byly stíbrem

vykládané i pasy a kapsáe. Vypadali jako mšané. Mli svého kuchae. Dále byl tu

námoník, muž rvavý, jehož ctnost byla povážliv dravá ... Léka, jenž znal všecky

staré lékae, od Aesculapa poínajíc, za to bibli mén; zbohatnul z moru; odíval se krvav
erven a mode... Potom tu byla žena z Bathu, jadrná, ale nahluchlá. Obchodovala suknem

v Gentu, na Cypru. Pt muž již vedla k oltái. Tikráte byla u Božího hrobu, byla v Bologni,

ve svátém ím, v St. Jagu a v Kolínském dóme. Zrovna tak zcestovalá byla v písm sv. i ve

starých autorech. S velikou dialektikou obhajovala vdavky proti panenství. Statná to žena,

oblieje erveného a drzého. Byla však mlsná. Na nohou mla ostruhy
;

jezdila lehce a jist

na svém koni . . . Také fará z malého msta tu byl, chudý, ale bohatý skutky a myšlenkami:

uený, evangeliu Kristovu oddaný, ochotný a trplivý, dobroinný a skromný. Za dešt a boue
chodívá za dalekým nemocným. íká: »Když zlato zrezaví, co pak seželezem?« A knz
má býti ryzí zlato !.. . S ním bratr byl, rolník, pracovitý, poctivý a zbožný. Jel na kobyle

v halen . . . Dále mlyná, chlap jako suk, silák. Bradu ml liší, na nose chlupatou bra-

davici. Štít a me po boku. Ml bílý kabát a modrou epici. Hrál na dudy, div se poslu-

chai v hospod nezbláznili. Ale lidem doma kradl obilí. . . Pak zpsobný šafá; hubený
cholerik správce, v modrém šat, se starým meem v rezavé pochv; hnusný pochop,
jehož obliej byl hrzou a postrachem dtem a jenž mluvíval latinsky, když se byl vínem

opil, ale jen dv ti fráze — »vždy víte, že i straka dovede uen mluvit zrovna jako

prelát« . . . S ním pišel p r o d a v a odpustk — zrovna z íma a hlasem pkným jako koza

zpíval: »Pij, lásko, a t obejmu !« a pochop doprovázel ho svým basem. Prodával relikvie,

a byl v tom nejprohnanjší, nestydatý tašká. Kus staré cíchy vydával za závoj Mariin. Z fa-

rá a z lidu dlal si opice.

Ti všichni zasedli k spolené veei. Jídla byla vesms výborná; víno silné a dobe chut-

nalo hostm, a hospodský vedl si staten jako maršál vznešeného domu. Byl hovorný

a šprýma. Po veei navrhl hostm, aby každý z nich pro ukrácení cesty vyprávl dv po-

vídky cestou do Canterbury a dv cestou zpátení; í povídka bude nejlepší jak dobrým
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JESKYN STEENFOL-
SKÁ. (Skotská povst’.) Na
skalnatém ostrov skotském

žili jednou dva rybái. Žili

svorn. Byli neženatí a bez

píbuzenstva. Vkem skoro

stejni, ale postavou a pova-

hou podobali se sob jako

orel a tule.

Kašpar Nohavika byl ob-

tloustlý cvalík, veselá, bez-

starostná kutálka a zahálka

;

proto staral se o dm, vail

I

a pekl, pletl sít a vzdlával

pole. Druh jeho Vilm byl vy-

táhlý a suchý, nos jako je-

stáb a oi — hebíky. A
plul na rybolov, a lezl za

ptáky, a prodával zboží na

trhu, všude ml štstí, proto

že byl smlý a dkladný.
íkali mu také Vilm Sokol. A byl lakota, dlil se o výdlek s Kašparem, a oba bohatli.

Ale Sokol chtl být velmi bohat, a ponvadž dosavadní cestou šlo to pozvolna, hledal cestu

nadpirozenou. Svil se Kašparovi, Kašpar, který hledl na Vilma jako na evangelium, roz-

troubil to mezi sousedy, a brzy kolkolem mrkali a šeptali, že Vilm Sokol zapsal se ertu

anebo že s ním aspo cosi kuje.

Pozvolna Sokol stával se mén dbalý a hledal dobrodružství. Jednou sed na behu uvidl,

jak velká vlna vyvrhla na beh ve spoust mechu a kamení žlutou kuliku — ryzí zlato.

Bylo to jeho neštstí. »To jist nákladní lo se stroskotala, a mn souzeno, abych poklad

vyzvedl« — myslil si. Od té doby sedával po celé dni a noci na behu a zvláštní lopatou

lovil zlato, ale vytahoval jen — bídu. Prolelkoval brzy nejen zlatou kuliku, ale i všecek

majetek spolený. Dobromyslný Kašpar ani nezareptal.

Jednou ped hroznou bouí Vilm utekl se do blízké jeskyn. íkali jí Steeníolská. Do
ní bylo se možno dostat jen svrchu skulinou, což bylo nebezpeno, a ješt nad to íkali,

že v ní straší. Vilm spustil se tam a usedl na vynívající skalisko. Pod ním vlny jen

tískaly a burácely, a nad ním skuela vichice. Dlouho tam sedl. Vše už utichlo, když

se ze snu probudila chtl vylézti. V tom z hlubiny uslyší zcela zeteln slovo Kar mi lhán.
Zalekl se a zaúpl: »Co to?« — a utekl.

vtipem, tak pípadnou mo-
rálkou, ten na útraty všech

bude po návratu v této ho-

spod vyastován. Návrh
pijat, a asn ráno vyjeli

všichni, i s hospodským. —
Tak vznikly C a n t er-

bu r s k é povídky. Z-
staly však torsem, ovšem
velkolepým. Místo^ 120 za-

mýšlených ísel obsahují jen

24. Ale celá stedovká An-
glie v nich žije na vždy.

Geoffrey Chaucer narodil

se 1340 v Londýn a zemel
1400. Do Shakespeara ne-

bylo v Anglii básníka 'nad

nho.
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Ale Vilm nebyl zbablec. Jednou v noci pi msíku zas

lovil lopatou poklady. Náhle lopata se zachytla. — Vilm

tahal co ml síly, ale marn. Vichr se zvedl, mraky zatáhly

oblohu, loka div se nepekotila. Vilm tahal, tahal, náhle

cos erného zjevilo se na povrchu, a zavznlo slovo Karmilhan !

Ale hned bylo to tam. Unaven usnul pod blízkou skalou.

Když ráno procitl, uvidl blížiti se loku a v ní lidskou

postavu; ale loka plula bez plachet a bez vesla blíž a

blíž, a v ní byl malý, scvrklý staíek, ve žluté placht,

s ervenou epicí, oi zaveny, bez hnutí jako vyschlá mrt-

vola. Po chvíli otevel oi a zvolal holandský; »Kde jsem?«

Vilm uml trochu holandský a ekl mu. — Hledám Kar-

milhana. — Karmilhana? Probh, co je to? — zatoužil Vilm.

— Karmilhan — to krásný koráb, v nmž víc zlata, než kdy

na které lodi. — Kde a kdy zahynul ? — Ped stem let

;

kde, nevím dobe. Jdu hledat; pomžes-li, rozdlíme se. —
Od srdce rád? ale jak? — Obr se zmužilostí! Vezmeš krávu

a zajdeš s ní ped plnocí na nejdivjší a nejpustší místo

ostrova. Tam ji zabiješ, nkdo ti musí dát její kži pes

hlavu, položí t na zem a opustí. Než udeí hodina, zvíš,

kde je poklad Karmilhanv. — Takto starý Engrol zahynul

tlem i duší! — s hrzou zvolal Vilm. Tys duch zlý! Táhni

do pekla! Pry ode mne! A Vilm uprchnul. Ale zas chodil

po behu, blouznil a nepracoval. Bída byla vtší a vtší. Ale

také chtivost zlata byla vtší. Konec konchhtl svj plán provésti.

Poslední majetek ml padnout. Kašpar pivolil. Bylo v msíci

záí; dlouhé skotské zimní noci nastaly. Vilm a Kašpar

zavedli v noci krávu na ustanovené místo. Nadarmo Kašpar

v poslední chvíli pipomínal Vilmovi Boha a spásu duše.

— Vilm chtl radji sebe zavraždit, než z místa odejít.

Tehdy Kašpar sám zabil krávu. Blesk a hrom ozval se v zá-

ptí. Za burácející boue Kašpar stáhl kži a zabalil do ní

Vilma. — Chceš ješt nco? — Nic, bu zdráv! ekl Vilm.

— Bu zdráv ! Bh budiž s tebou a odpus tob, jakož

i já tob odpouštím ! Nejdivoejší boue se rozzuila —
blesky, hromy, lijáky. — Vilm myslil, že jeho hodinka

udeila. Když to pešlo, usnul. Procitnuv, vidl poád ješt

blesky a blesky, ale v dálce, slyšel pod sebou hukot pílivu,

ale zárove hudbu, jakoby chrámový zpv. Brzy roze-

znával i hlasy, ba myslil, že i slova písn. Skuten spatil pr-
vod lidských postav se blížit. Odvy mli promoeny, na tváích starost a úzkost. Te byli u nho,
zpv umlkl. V ele nkolik muzikant, potom nkolik náim ník a za nimi veliký silný muž v staro-

svtském kroji bohat zlaceném, s meem po boku, s dlouhou španlkou se stíbrným knoflíkem.

Jemu po levici kráel hoch ernoch, který ob as svému pánovi podával dlouhou dýmku,

z níž on slavnostn pokuoval. Jako svíka postavil se ped Vilmem, a jemu po stranách

množství muž a žen i s dítkami, v divných krojích. Houf holandských námoník kráel

na konec, každý ústa plna tabáku a mezi zuby hndou dýmku.
Všichni rozestavili se kolem Vilma, stále blíž a blíže, a všichni kouili, stále silnji a

dusnji. Vilm myslil, že ho udusí. Najednou ucítil na své hlav sedt onoho scvrklého žlu-

tého mužíka, jenž také z dýmky pokuoval. Ale Vilm, a pot mu od strachu vystoupil na

ele, zvolal na náelníka. — Ve jménu toho, komu sloužíte, kdo jste a co chcete? Náelník
zabafal tikrát nejslavnostnji a podal dýmku hochu ernochovi. — Jsem Alfred Franc van

der Sweldcr, náelník lodi Kar mil ha nu z Amsterodamu, jež na zpátení cest z Batavie na

tomto skalnatém behu se stroskotala. To jsou moji dstojníci, a to cestující, a tam moji

statení námoníci, kteí se mnou utonuli. Pro rušíš náš pokoj a vyvoláváš nás z hlubin mo-
ských? — Rád bych vdl, kde leží poklady z Karmilhanu. — Na dn moském. — Kde? —
V jeskyni Steenfolské. — Jak je dostanu? — Husa potápí se, aby chytila sle; nestojí-li za
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to poklady Karmilhany ? — Kolik z nich dostanu? — Víc než spotebuješ. Žlutý mužíek se

zašklebil, a celé shromáždní vypuklo ve smích. Potom týmž poádkem, jako díve, prvod
odcházel za slavnostního zpvu, až zmizel. Vilm shodil se sebe kravskou kži a letl dom.
Kašpar ležel tam v bezvdomí. Vilm ho vzpamatoval, pemluvil, aby mu byl nápomocen, vzal po-

chode, kesadlo a láno — a oba vyšli k jeskyni. Tam Vilm spustil se po lan do huících vln rozsvítiv

si díve pochode, a vytáhl železnou skínku — plnou dukát. Radostn zvstoval to nahoru

Kašparovi. Ten prosil, a se tím spokojí a vyleze. Ale Vilm spustil se po druhé do jeících vln

hlasitý smích se ozval z moe — a Vilm už se nevrátil. Kašpar samoten vrátil se dom,
ale beze smysl. Ve dne v noci bloudil s vyteštnýma oima, dm jeho se rozpadával,

známí se mu vyhýbali. Jednou za boulivé noci rybá jeden vidl prý Vilma Sokola v dru-

žin Karmilhanov na behu, a téže noci zmizel také navždy Kašpar Nohavika. Hledali ho, ale

nenašli. Povídají, že bylo vídati ho i s Vilmem v družin kouzelné lodi, která od té doby

zjevovala se v pravidelných lhtách u jeskyn Steenfolské. (Dle V. Hauffa.)

OAROVANÝ KNÍŽE. Žil v jedné vesnici kmotr Vávra. Ml pknou, krávu Lysku a ješt

pknjšího vola Zlaáka. Jimi vydlával si chleba. A že sám se spokojoval málem, nepe-

tžoval ani jich prací. Jednou když celé dopoledne byl oral, pišla na nho taková dímota,

že na poli ulehl a usnul. Ale jak se zhrozil, když se probudil ! Místo Zlaáka zapažen stál do

pluhu chlap jako hora, s rezavými vlasy a ernými vousy. »Dkuji ti za vysvobození. Jsem

mocný kníže. Zlý arodjník zaklel mne ve vola a tak dostal jsem se k tob. Neublížils mi žata

léta a tím jsi mne vysvobodil. Odmním se ti bohat. Ale zatím skryj mne ped nepáteli a

ml!« Vávra ukryl knížete v komoe, vyastoval ho, a po obd selka ustlala mu v komoe
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jak mohla nejlíp. Zrovna ten den byl v mst trh. Vávra šel tam koupit nového volka a co

spatil? Svého Zlaáka ! »Už jste zase, Milostpane, zaklet?« otázal se ho. A když Zlaák mlel,

dostal z toho strach, ztratil se mu s oí, koupil stranou jiného volka a chvátal dom.
»Ženo, už je zase proklet !« — »Ale vždy leží v komoe !« dí žena. Vávra s ženou jdou

do komory a vidí — zrzavé vlasy a erné vousy ouhají zpod svrchnice ! odhrnou svrch-

nici — a pod ní nic. »Zlodj to byl! Zlodj ! « vykikl Vávra. Vypáená truhla a zmizelé to-

lary dotvrdily to. Od té doby Vávra v poli si nezdímnul. Lidová pohádka.

HANUŠ
SCHWAIGER.
NOSÁEK. H
AKVARELA. MAJI-
TEL A. WIESNER
V PRAZE.

ZRÁDNÝ PRSTEN. Jeden král poslal své ti syny do svta na zkušenou. Synové nabrali si

penz a když je v hospodách utratili, vrátili se. To byla celá jejich zkušenost. A doma zas

dobe jedli a pili a vyvádli, co se jim jen chtlo. Ale jednou veer, když leželi v tráv za

mstem a dívali se na oblaka, slyšeli nádenníky naíkat na bídu. Hned si umínili, že vydají

se do svta poznat bídu. Otec myslil si : »Budou z nich hodnjší lidé, když zakusí bídy«

a pustil je. Synové daleko nejeli; hned v první hospod se zastavili a v každé další, dokud

peníze byly. Konen i kon propili. Potom chtli pšinkami a okolo humen dom. Ale v lese

zabloudili a bloudili po ti dni. tvrtý den chytil je obr lidojed. Zavedl je k veliké díe a

shodil do své jeskyn, že prý jim ukáže bídu. Rozdlal ohe, nabodl nejstaršího prince na

rože, upekl a sndl. Zachutnalo mu to tak, že ješt druhého upekl a sndl. Jen se olizoval.

Pak ulehl a chrápal, až se jeskyn tásla. Nejmladší princ vida, že není z jeskyn východu, sebral

své síty a peal lidojedu meem ob oi. »Pokej, prokletý erve, tob se odmním !« val obr

a jal se ho chytat. Když to nešlo, vyhazoval ovci za ovcí drou ven. Kralevic honem roz-

páral skopce, pehodil pes sebe jeho kži, a lidojed ho vyhodil ven jako ovci. Venku hlasit

se vysmíval obru. »Když jsi tak chytrý, tu máš ode mne na památku !« zvolal obr a hodil mu



VOLNÉ SMRY.

prsten. Sotva že kralevic dal prsten na prst, obr

zvolal »Prstene, kde jsi ?« — »Tady, tady!« odpo-

vídal prsten. Králevic dal se na útk, ale obr byl

mu poád v patách
;
prsten stále ho prozrazoval, kam-

koli se obrátil. Nemoha jej stáhnouti, kralevic radji

prst pekousl a zahodil i s prstenem. Tak poznal

bídu, a stal se z nho potom hodný král, jakých
na svt zídka bývá.. Lidová pohádka.

JEŽEK ŽENICHEM. Jednou žil ve Lhot slouha

se svou ženou v pastoušce. Stýskalo se jim po d-
tech. »Kdybychom aspo jednoho synka mli, teba
kluka jako ježek !« povídala žena jednou veer. Ráno
najednou s pícky hop ! — sjede ježek a volá: »Ta-

tínkuj Maminko ! Dejte mi hl a žílu, poženu vám
ovce naz pastvu !« A také hnal do pustého lesa.

Hvízdl na psíka, a byl z nho pastý, jako žádný
jiný. Jednou v lese kníže zabloudil, a

j
ežek nabídl

se, že ho vyvede, ale — dá-li mu jednu ze svých

tí dcer za ženu. Kníže chtl dát radji kopu du-

kát, ale potom slíbil dceru. »Za rok a den pi-

jedu si pro nevstu, « ekl ježek. A pijel. Pijel

na kohoutu. Ob starší dcery div smíchem neumely,
když toho ženicha uvidly; jen nejmladší se nesmála.

Tam ty ani slyšet nechtly o nm, ale nejmladší ekla

:

»Já si ho, tatínku, vezmu« — a venku tajn zapla-

kala. I byla svatba — nevsta samý plá, sestry

samý posmch. Po svatb ježek, vida svou paní

uplakánu, pravil jí: »Nepla, vezmi nž, vraz jej pod mj krk a trhni jím siln až dol !

«

Princezna tak uinila, a hle, z ježka vyskoil mládenec, krásný jako slunce. Princezna padla

mu okolo krku, a bylo radosti a štstí — nespoítáš ani. Toho starší sestry nemohly snésti.

Jedna skoila s okna, druhá utopila se v studni. Po njakém ase mladý ze zajel pro své ro-

die do pastoušky. Chudáci, div rozumu nepozbyli. Hle, synek jejich na kohoutu odjíždl od

nich jako ježek a te na bujném vraníku pijel pro n jako nastávající kníže! Zdálo se jim,

že je to pohádka. Lidová pohádka.

ŠASTNÝ OVÁK. Když ješt Pán Bh se svátým Petrem chodili po svt, pišli jednou

k ováku, má-li co k jídlu, aby jim daroval. Byli velmi hladoví. Ovák ml jediný krajíc

chleba v mošn, celý to svj obd, a dal jim ho. Když hladoví chut pojedli, ekl Pán Bh :

»Vyslov ti pání, a splní se ti! Ale vol dobe, abys pak nelitoval!® Ovák rád kouil, proto

volil pedevším dýmku, která by bez nacpávání kouila
;
za druhé, rád hrával v kostky, proto

volil, aby vždycky, kdykoliv bude hrát v kostky, vyhrával — nic nedbal na sv. Petra, který na

nho mrkal a rukou poád k nebi ukazoval
;
a za tetí, pál si — k veliké zlosti sv. Petra —

torbu, do které by každý rázem musil vlézt, jakmile by ovák zvolal: »Hajdy do torby!«

Sotva které pání vykl, bylo splnno. Potom Pán Bh i sv. Petr zmizeli, a ováku bylo

hej. Kouil a nenacpával, hrál a vyhrával. Zanechal ovcí a šel do svta. Pišel k jednomu

zámku, kde strašilo. Pán zámku sliboval tisíce tomu, kdo strašidlo vypudí. Ale kdo se odvážil,

ze zámku se nevrátil. Ovák zvdv to, šel tam penocovat. O plnoci strašný hmot: se

stropu spadla lidská noha, samá jen kost; a zas hrom a bác !
— druhá noha; potom žebra,

hlava, až byl z toho celý kostlivec. »To je všecko ?« smál se ovák. Ale v tom kostlivec

povstal, a byl z nho — ert. »Hodíme si v kostky; prohraješ-li, jsi syn smrti !« zvolal na

ováka. ert prohrál všecko, i chtl ováka roztrhat. Ale ten zakikl: »Hajdy do torby!« a

ert už tloukl sebou a klnul v torb. Na druhou noc ovák zrovna tak obehrál dva

erty a oba zaklel do torby
;
na tetí noc ti erty. tvrtou noc už ani myš v zámku se ne-

hnula. Ovák byl od pána zámku bohat odmnn, erty zanesl do kovárny na vymlácenou

a sám žil jako v ráji. Když po letech smrt pro nho pišla, zaklel ji do torby. Ale vida, jaká

bez smrti bída nastala ve svt, pustil ji, žil vesele dále, až ho svt omrzel. I šel a zaklepal

H.

SCHWAIGER.
NA VILE A. WIES-
NERA.
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SGRAFITA.
V TUPADLECH.

na bránu nebeskou. Sv. Petr poznal ho a ekl mu:

»S námi jsi v kostky nehrával; jdi, kam patíš !« Sel

tudíž do pekla. Ale u brány poznal ho jeden z ert,
jimž dal v kovárn notn zatopit, strhl pekelný kik

a ováka do pekla nepustili. Tehdy sv. Petr se obmkil
a uinil ho svým náhradníkem. Když sv. Petr si zdímne
ovák za nho otvírá nebeskou bránu. A to až do

dneška. Však se o tom pesvdíme. Lidová p .hádka.

NOVOKTNCI V MÚNSTRU. Aequitatis dies et

fraternitatis Monasterii 1535. (Základní myšlenka vzata

z Hammerlingova » Krále Sionu«. Na jae 1534 novo-

ktnci zmocnili se úpln Múnstru. Ped nedávném pi-

bíhali sem jednotlivci a rodiny nové víry, hledajíce a

nalézajíce bezpeného útulku za pevnými zdmi to-

lerantního msta, pak znenáhla zmocnili se správy

obce a konen vyhnali násilím všechny, kdo nechtli se

piznati k jich uení. Hosté vypudili vlastní hostitele.

Múnster stal se Novým Jerusalemem, stedem viditelné

tisícileté íše boží, k jejímuž uskutenní a oslavení

svátá obec Novoktnc bohem byla vyvolena a povo-

lána. Zde soustedili se všichni vynikající mužové sekty :

sem ped krátkým asem vyslal nový Henoch, Jan

Matthys, peka Leydenský, svého nejvýmluvnjšího

apoštola Jana Bockelzoona z Leydenu a brzo sám se

svojí chotí Divarou se sem pisthoval. Z Rakous, z již-

ního Nmecka, z Porýnska od Basileje až po plán
holandské, kde nebylo msta a místa, kde by nepi-

znávali se tajmo hlavn nižší tídy k nové víe, pibíhaly houfy, unikajíce neslýchaným útra-

pám, mukám ohnm i meem, jakými bez milosrdenství pronásledovali Anabaptisty v Nmecku
a Wederdoppery v Holandu. Domy, ulice, námstí Múnstru plní se postavami divokého

vzezení, fanatického žáru v oku, v rozbitých hadrech, nevídaného zde díve kroje
;
zde cítí se

všichni na vlastní pd, zde sami jsou pány o vlastni víe. Holandský sedlák a nmecký
emeslník zde svorn táboí na dlažb, cvií se ve zbrani na parkánech anebo bouí po ko-

stelích niíce každou známku a památku papismu. Kolem msta táboí lancknechti a vypuzení

mšané múnsterští. Den rovnosti a bratrství ! Ped arkádami radnice múnsterské sedí na vy-

výšeném stolci starší siónského království, uprosted na trn rozvalil se zpitý Knipperdo-

lling, jenž týmž dnem se stal kancléem a popravím íše, vévod bohopustému reji množství

v rozlehlé prostoe námstí. Nic nedbá pána a velitele Jana, bývalého krejího a hostinského

v Leydenu, nyní »z boží milosti krále nového Israele«, který provázen Krechtingem, veli-

telem posádky, a Rottmannem, »mužem jasného zraku a chladného srdce«, který ped lety ze

Štrasburku zanesl do Múnstru první sím nové víry, vystupuje prudce na schody, vstáti

mu rozkazuje. Avšak jen uejbližši starají se o tento výjev s úastenstvím, ostatní víí bsným
rejem. Tu sedí u kotlá, pod nímž ohe plápolá, muž nabízející potkány ke koupi. Pravice

pidržuje peliv brašnu plnou nalovené zve, avšak obratný zlodjíek za ním zkouší pece
svoje štstí. A vedle této skupiny jiní z plných džbán popíjejí, druzí se baví groteskním

nápadem surového obrazoborce, jenž prorvaným plátnem obrazu na soudruhy svoje se šklebí

Matka smílá v runím mlýnku hrubou mouku pro hladové dti, jiní rozloženi na paramentech

kostelních v kostky hrají nestarajíce se o chlapce, který lakotn se vrhá na mrtvolu sotva vy-

chladlou. Tu sápe se babice s vytaseným nožem na povaleného protivníka, tu šílenec

s vyteštným zrakem pobíhá; jedni ustupují s úžasem od umírajícího, jehož obnažené tlo
pokryto je ernými neštovicemi, ale hned vedle vedou jiní pustý žert a smích v sousedství

fanatického mrskae, a nad vavou zvedají se zasmušilé štíty dom. Bohopustý rej došel svého

tragického vrcholu dnem 24. ervna 1535, kdy lancknechti zradou vtrhli do msta.
(Dle katalogu »Galerie Ruch« 1887.)
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S
TARÁ PRAHA A PRAHA BUDOUCÍ. Ve svém lánku o Ibsenovi, otištném

v minulém ísle V. Srn., dotkl jsem se kacísky otázky Staré Prahy, jak holduje jí od

nkolika let v podezele vzácné shod naše mladá i mén mladá inteligence, a vrhl skizzu svého

snu o Praze budoucí. Vc zpsobila nco rozhoení v pravoverných kruzích, dva ti vtipy nade

mnou, ale celkem náladu nebrati mé » nevykvašené nadšení« píliš vážn.

Nuž, slavnostní vážnosti nepožadoval jsem pro sebe nikdy a sám se jí neodívám. Le co

se mého odporu ku »Staré Praze, o níž už i cizina ústy slavného Williama Rittera — « týe,

on byl a jest z poctivého zídla. Mj sen o Praze budoucí není pak njaké mátožné blou-

znní, nýbrž jasná, vyhranná vise, vyrostlá z celého mého eského názoru, z mých tužeb

v tom smru, z mých úsilí, z mých nadjí i z mých hnv. Vše to jest jasno a podepeno
a vše to jsem já. — Zvu pátelsky každého, kdo nepropadl šosáctví a jehož hlava není za-

kalena oudem z pán — k vli strunosti a že on jest vojny generálem — Mrštíkových pum,

aby pisedl ke mn a sledoval mj hovor.
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SCHWAIGER.
ŠASTNÝ OV-

ÁK. '

PEROKRESBA KU
POHÁDCE. MAJ1T.
ALOIS WIESNER V
PRAZE.



HA NUŠ
SCHWAIGER.
STARÁ ŽENA
Z BRUGES.Z
STUDIE TUŽKOU.
M. PROU. T. G. MA-
SARYK V PRAZE.



*

fHANUŠ
SCHWAIGER.
STUDIE KU
STEENFOL-
SKÉJESKYNI.
KRESBA TUŽKOU.
MAJ. A. WIESNER

V PRAZE.

'



HANUŠ
SCHWAIGER.
ZAAROVA-
NÝ KNÍŽE. H
PEROKRESBA KU
POHÁDCE. MAJI-
TEL A. WIESNER
V PRAZE.

— Krásy plná, slávou i kletbou bohatá, veliká v zápasech, vtší svou pýchou v porob, Praho,

královno sirá, spravedlnost djin již trhá bílé kvty vítzného míru v korunu tob !

Jsou to má vlastní, dobe honorovaná slova, jež psal jsem do štuku pražského musea a po-

ctiví lidé jist uví mému ujištní, že, pes potebu honoráe, vytryskla z vroucího citu. —
Ano, krásyplná ! Bohatá slávou i kletbou! Veliká v zápasech, Praha, Praha, matika, jak

jest rozmkle zvána, ale svou estnou menšinou tvrdá, myslící a pracující hlava onch Cech,

které jsou i s ní tak ješt tstovým ^tlesem, a co by byly bez ní ! Toliko vstné vyhlídky

na mír byly podrobením se objednavateli, nebo ve svém srdci nevidím Praze míru a nepeji jí

ho vbec, ale naopak zápas bez konce a na nž, jdoucích do tisíciletí myšlének i trvání.

Jen ty sílí život. Jinak ale vše, co psáno, bylo z hlubin a rythmu mé opravdovosti. Jsem zajat

Prahou. Je krásná. Miluji ji. Jest krásná polohou a možností. Má podmínky nejkrasší bu-

doucnosti a ty mne drží a ty chci vidt využity. Chci ji mít; krásy nové a nové slávy, Prahu

vzduchu, ruchu, ohromnosti a pokroku, msto nových eských století a jejich nových poteb;

žádné Vinohrady, nikoliv, Prahu, onu nejvlastnjší djin, pírody, centra hospodáského
i správního, onu objatou Vltavou a opuštnou prázdným Hradem. Královnu sirou, jež by svlékla

smutné cetky své minulosti a z jádra vypracovala se r.a mocnou pedstavitelku demokra-
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tismu a práce. Hrad by milovala z umleckomusejního hlediska, jako milujeme ecké chrámy

a pechováváme egyptské koky, jichž duch vyprchal. Tak stejn postavila by se k tm
njakým pti šesti doupatm stedovku, jež zve pýchou svého kostelního stavitelství a schrá-

nila by jejich mrtvou architektoniku. Zasadila by je se svými paláci do svého rozlehlého p-
dorysu, do mohutných blok svých ulic, jako do modern zaízeného pokoje klademe staro-

žitnické skvosty, kde jim jen sloužíme, zbavujíce je spolenosti veteše. Ale ona, sama, Praha,

byla by výrazem ducha nového, výrazem napjatého moderního života, jemuž by dala mo
hutnou sestednost k zápasu práce a širé ulice k pohybu. Mla by svá divadla, kde by se

shledala se zápasy své doby ve slohu a velikosti. Mla by své hudební sín, v nichž by
nalézala zechrání a pod ním pravdu své duše. Mla by své pednáškové sály, v nichž by se
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probíjely myšlénky daleké jako touha a

odvážné jako blesk. Mla by své pra-

covní místnosti, své ítárny, svá správní

centra, své snmy a v nich ešení svých
zájm. Mla by konen svá musea, kam
uložila by svj stedovk, fotografie své

matikovosti, bakterie svého kesanského
ghetta, své státoprávní programy, mrtvé

písahy král, ale pedevším svou dobe
preparovanou otázku staré Prahy. Mé pání
pak by ješt bylo, abych ji tam vidl již

dnes a s ní všecky její bójce i bojice ve

skíních, kafrované a s údaji, kdy a kde
byli zasteleni.

* *

Praví se, — ovšem ale, žurnalisticky

— že v rozšíení ulic paížských hledal

Napoleon III. pedevším zbra proti sta-

vní barikad, nicmén vykonavatel tchto
prací, Hauszmann, pes nesmírné dlužní

zatížení msta, uinil jen rázem, co by
mén energití a mén pokrokoví prefekti

byli plátovali ješt dnes, ale byli by jist

pod tlakem doby plátovali. Dal Paíži,

co jest na ní nejkrasšího a nejmodernj-

šího. Dal jí šíré, imposantní plochy, po

nichž se mže voln valiti, a dal jí šíré,

imposantní prospekty, do nichž voln
vydýchává. Uvolnil svory celku a uvolnil

hru i mysl každého jednotlivce. Otevel

cestu stavebnímu ruchu, ale že uinil tak

rázem a s vyhlídkami, uvolnil ducha vý-

tvarného do letu a velikosti. Jako otevení

okna a vpád svžího vzduchu, jeho po-

teba a síla k jejímu uskutenní, jeho

prostor a vyplnní jeho, tak svoboda a

vypjetí jsou zjevy vždycky se doplují-

cími. Kde na svt ješt byla velká bojišt,

tam nalezl se vždy rek velkých zámr.
Auf kleinem Fleck zeigt sich der Meister.

Na velké ploše ukáže se síla.

Zcela opaného názoru jest ona vzácn
zharmonisovaná spolenost, jež se hlásí

pamflety, manifesty, volebními plakáty

i chutí na mandáty jako pátelstvo staré

Prahy. Ta její shoda mohla by vésti k po-

dezení bezmyšlénkovosti, kdybychom ne-

byli nuceni po pravd doznati, že jsme

vlastn jejími myšlénkami pímo pecpáni.

Bylo jich, ach, bylo jich! Hnvných
i vtipných, hrubých i poetických, eských
izfraniny peložených, z nejlepší fran-

iny do velmi bídné eštiny ! Své doby

pátelstvo myšlénkami pímo pekypovalo,

a lze-li míti k jeho shod podezení, tož

jedin ve smru voavosti jejího pvodu
Vím nkolika sentimentálním dobrákm
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že jsou zamilováni do Ži-

d; le jsem pesvden,
že padesát jiných z ochrán-

c staré Prahy erpalo

svou lásku jen z odporu

proti vládnoucí stran na

radnici, z odporu, pene-

seného sem z jiných polí

;

že pak tato strana veteš

odklizuje, nalezli oni ve

svých srdcích hlubokou

píchylnost k ní. Zvu to

jenom pavní, ale mohl

bych to nazvati osteji : ne-

poctivostí, politikaením a

u mnohých zbablostí. Ne-

chci však stopovati politiku

hnutí, ale jdu na program

otázky. A ten jest nutno

rozbiti, nebo on jestzpáte-

nický. Ne velké rozmry, ne velkého ducha
;
ne

nové podmínky pro nové poteby
;
na vzduch

a volnost do ulic a dom
;

spolenost pátel

staré Prahy má svou starou lásku — a poteby,

rozmry, velikost, nová krása a nový výraz,

ím ty jí jsou ! Pitvorné a kostrbaté kontury

cechovního života leží ji v srdci jako poslední

zákony estetiky.

Miluje rohy, nej-

lépe každých pt
krok roh a pe-

kvapení z uzlu

špinavých uliek.

Nedá jednu ze

smrdutých a je-

dovatých bud, jež

jako škeble na po-

beží nalepeny

jsou po úpatí Ma-
lé Strany a roz-

hoekuje se i pro

krámky, jež visí

na Týnu. Miluje

malost, zboeninu,

špínu, stedovk,
ale pedevším mi-

luje zvyk. Jest u-

sedlá, šosácká, úz-

ká, nepokroková

v tom smru, by
snad v jiném (ne

všecka, chra
bh !) byla po-

krokovosti krásn
prudké. Jest 11a

jedno oko slepá.

Nedvuje, dv-

ujíc jinak znan svým
novým silám a novým úsi-

lím v oboru vdectví i u-

mn slovesných, malíských
i sochaských — v možnost

nové, eské, veliké archi-

tektury a nového inženýr-

ství. Jest mrzácká ve své

dve k mládeži umle-
cko-technické, jako který-

koli len pražského mšá-
ctví ku našim snahám osvt -

ným, estetickým a sociál-

ním. Jest konen zlá,

staropanenská a senti-

mentální. Znáte ten rys

nevdaných ženštin, jež halí

starého pinla do hedvábí

a dech, ale lidské bídy

nevidí. Tato spolenost

provozuje cosi nejvýš blízského, nechávajíc

lidi obývati nemocemi prolezlé domy, jen že

ona si jejich vnjší pitvornost zamilovala a je-

jich plesnivinu s chutí a effektem mže raa-

lovati. A tak jest sobecká a tak jest nelidská.

Le pece jí ubližuji, nebo ona má krásnou,

humání snahu, stvoiti nový obsah a jen svému
umleckému cítní

vyhrazuje staro-

bylý ráz. Jest 0-

chotna dáti vybí-

liti sín a vložiti

klosety do starých

dom. A tak po-

mže od neštovic,

od tyfu, od difte-

rií a zárove zajistí

si i pkný roní
píchod turist do

Prahy. — Ach,

tohle eské pak-

tování ! Všude, i

v nejširších otáz-

kách existence ná-

roda, všude ono

a všude prvním a

posledním výsled-

kem ! Jakoby to

šlo! Jakoby bylo

možno nového du-

cha cpáti do sta-

rých forem bez

seškrcení tohoto,

bez vraždy na nm
a konen bez

marnosti. Sím
nových život sy-

HANUŠ
S CHWAI GER.
SLOV. HRAKY.
KOLOROVANÁ PERO-
KRESBA. '

VAZBA POHÁD-
KOVÉHO ALBA.
KOLOROVANÁ PERO-
KRESBA. majitel a.

WIESNER V PRAZE.
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pati do mrtvých dloh! — Zžehni rodnou chalupu svoji a vyjdi do svta: tvým cílem budiž,

království si dobýti. Ona dále povoluje Vinohrady a kolik ouhoru ješt za nimi leží, ale schrání

si svoji zlatou, starobylou, stovžatou Prahu, francouzský pochválenou Le Ducem, který byl

práv jen starožitník a nech ti, kteí se jím ohánjí, vzpomenou jeho odporu proti Garnierovi

a jeho naprostého nechápání novjší doby. — Vinohrady, kde není ani potoka. Le pece ano,

i ty, ale díve Prahu. Prahu novou, volnou a mohutnou. Prahu, která má Vltavu pro obchod

a Letnou a Petín pro vzduch, která jest srdcem mst kolem kol, dnes v psti staré doby

seveným, ale které jí musí býti vyrváno, uvolnno a uinno šírých, žilných kanál. Ta
plocha, pro níž mluvím, jest arci malá v pomru mého snu velemsta budoucnosti, kde lovk
by mizel osobou, ale žil za to dvakrát intensivn malomstsky neohrožovanou seveností sil,

ztracen a úinný, v žádném hluném, vnjším napínání sval, ale v neviditelné a prudké p-
sobnosti elektiny. Jest malá, ale jest sted života a z nho východ. Zde msto volného pdorysu

HANUŠ
SCHWAIGER.
PODOBIZNA. ZZ
AKVARELA NA MRA-
MORU. MAJ. T. G. MA-
SARYK V PRAZE.
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a mocných výšek. Zde onu novou krásu, jež,

oproti stedovké, miluje perspektivu dálných

linií, velkoplochost, úel a moc. Nech nebe jest

sedrátováno, není více modliteb k nmu a není

více asu dívati se na n. Ostatn psanec tchto

drát jest jedné rodiny s nadoblanými moc-

nostmi. lovk vyšel pak, ne aby se procházel,

ale aby šel za prací. A když i, v hodinu oddechu,

on vrhne pohled po okolí, jest chycen krásou

a radostí, nebo ono odpovídá cele jemu, jsouc

plným výrazem doby jeho. Bzukot elektrických

drah jest mu poesií, jako dívjšímu lovku
šum lesa. Fasády dom — pracoven, divadel a

obchodních síní — shledává mohutný svým úe-
lem a krásny svou láskou k nmu. Po dlouhé

ad tch 1 naráží na ostavený kostel. S poroz-

umním podívá se na jeho architektoniku a za-

myslí se nad jeho mrtvým nitrem. Vzpomene po-

hanní lidského ducha, jež bylo. Tak zjeví se

mu taky Hrad, a on, pijímaje jeho obrysy, vzpo-

mene pohanní lidské svobody, jež bylo. Odtud

hledí již na celé eské zpt, a on se zachvje.

Myšlénka, že bylo podpíráno a že mlo býti

sunuto až do jeho doby, otese jím jako výstraha.

Již vidí jenom do sebe a nyní také dnm svým,

které snad již ochabovaly, dává nový náraz

k novému letu. Tváí v tvá i nejvtší mrtvole,

on pochopil, co to jest, býti vbec zajatcem mrt-

vých
;

žiti svj živý život v jejich úzkých, chlad-

ných kobkách
;

a snad tyto odkazovat ješt

budoucím.

Jsem u konce. Mnohý tená asi ekne, že ne-

pravil jsem nic nového a já pisvduji. Bylo mi

jen potebou, abych se ozval proti zpátenictví

Staropražník, a úelem, vysloviti to, co z mlad-

ších ad nikdo se neodvažuje. A s tím jsem u

konce. — Nejsem Napoleon III., nejsem Hauszmann.

Nejsem taky architekt, ba ani doktor Podlipný.

Neodborník, postrádající všech praktických vloh i moci, co mohu, než duchem pokroku

postaviti se proti duchu zpátenictví. Do detail, do skutk, do technického rozpracování ne-

mohu se však spouštti. Míjím také innost obce ve smyslu rozšíení Prahy a penechávám
ochotn vytýení její chyb, její zel, její malosti i hokynáství tm, kdož je k polemice budou
potebovati. Hlavn ale odevzdávám kritiku dnešních podnik do rukou odborník, kteí se

mnou souhlasí, ale kteí vzdláním i vlohami mají možnost probrati vc odbornji než já. Ti

pak, mozky jasné a oi upené do nejzazší budoucnosti, nech chopí se Prahy, než bude pozd,
a dají jí ducha, velikost a ráz, jak sama po nich sahá. A nech jsou to celí muži a velkých

mr. Nech taky hned usednou a budují. Bude mnoho špíny vrženo na jejich okna a mnoho
demonstraního kiku pod nimi. Uslyší i vzdechy. Le to jest zákon života, že, co má pln býti,

nesmí dbáti nák pedchozího, a tak i kdyby celá minulá století vzdychala do jejich díla,

nech oni jen ukáží na vk svj. Právo a spravedlnost jest na jejich stran, protože povinnost.

Býti, rozvinouti se a zmizeti v hodin vyžití.

HANUŠ
SCHVVAIGER
HOLANDSKY
RYBÁ.
TEMPERA.' MAJITEL
PROF. T. G. MASARYK

V PRAZE.

J. HILBERT.
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VÁNONÍ VÝSTAVA UMLE-
CKÉ BESEDY. Myslím, že mezi tmi,

kdož mají u nás aspo trochu vážnjší

názory na výtvarné umní, není sporu o tom,

že na štít, jejž papírov okídlený genius

p. Kubova plakátu zdobí nešikovn pal-

metou, mla by být místo tí štítk vý-

tvarnického znaku ti významná a dneska

u nás tak zbožovaná písmena slova KÝ.
Spíše neshodneme se všichni na tom, ma-
jí-li se tyto každoroní kramáské expo-

sice Umlecké Besedy ignorovati, i má-li

se konen zcela rozhodn zakroiti a

proti tomuto zneužívání umlecké vinty
protestovati. Já jsem ovšem pro druhé.

Neteba se sice dle mého mínní píliš

rozilovati. Takové výstavy špatných la-

kýrnických prací poádají se ve vhod-

ných dobách všade, a je konen docela

bezvýznamno, vytáhne-li taková velkový-

roba p. Adolfa Liebschera pár zlatek

z kapsy nkolika buržoust, beztak pro

opravdové umní ztracených. Nesmíme
však naopak zapomínati, v jakých pom-
rech žijeme, v jak malých a jak bídných.

Jinde se takové vánoní prodejny kritikou

dokonale ignorují, jistá ubohá a zabed-

nná ást buržoasie opatí si tam své dárky

a — je dobe. Celá vc je snad sou-

strasti a politování hodnou, není však

nebezpenou a je úpln neškodnou. U nás

však nenajdeme ani v jediném vtším
eském list, kde je stálá výtvarnická rub-

rika — nevyjímaje ani revues a asopis,
které v politice a literatue píší více mén
s moderních hledisk — nenajdeme v nich

jediného rozhodného varovného nebo od-

suzujícího slova. Ono se však u nás ani

neignoruje. Naopak. asto, a má teba
lepší pesvdení, chválí takový referent

— nelze íci kritik — o pítrž a odváží-li

se v krajním pípad napsati nco mén
lichotivého, obalí to tak dkladn a umle,

že to dopadne zase jako chvála a tenái neznalí tchto kliek jsou tímto zpsobem soustavn
klamáni. Tak platí tyto vánoní výstavy vždy za »potšitelný pro eské umní zjev«, každý

papouškuje tuto frási a obrázkové týdenníky reprodukují úchvatná triptycha. Obecenstvo se demo-

ralisuje, renaissance našeho umní oddaluje se stále více, mládež výtvarnická se kazí a

šlendrián šíí se do nekonena, zatím co hluboké a vážné pojetí umleckého díla zamuje
se emeslnickou fabrikací. Za takových okolností chce se pak protestovati proti Rudolfinu. Jed-

nota výtvarných umlc pišla první. Chlubila se skuten nejlepšími jmény našich »starých

pán« a snesla od nich »na rychlo« — špatné vci a nakupila kolem nich slabou mládež,

která sotva co bude kdy znamenati. A te pichází Umlecká Beseda íseln velmi slavn.

Otáže se snad nkdo, má-li právo vbec protestovati proti Krasoumné Jednot. Ale ovšem,

píteli, — s obchodního stanoviska. eské peníze patí do ech. To evidentní. Na mají ku-

povati eští pekai a eští advokáti kýe nmecké, francouzké a jiné, když v echách je

výroba v tomto smru tak utšená. i se snad jednalo výtvarnému odboru Umlecké Besedy

o nco jiného? Nemyslím. Pochybuji. Malý, ale frapantní dkaz najdete ihned naproti vchodu.

HANUŠ
SCHWAIGER.
AKVARELY.

70



VOLNÉ SMRY.

FRIESOVÉ Z

UTRECHTU.
MAJ. V.R.LANNA

Ciseleur pan Houdek vystavuje tam malou

tepanou nádobu a na piloženém lístku

tete veliká písmena : Secesse. Chybí jen

na každé stran jedna ruka nebo nkolik

vykiník a budete na rozpacích, nesto-

jíte-li snad na konec ped výkladní skíní

njakého galanterního závodu. Takové vci

nedovolují však tropiti ve svých míst-

nostech umlci, nýbrž jen majitelé^obchod-

ních lokál. Jen ten tedy, kdo má na

zeteli toto obchodní stanovisko pán, po-

chopí, pro vlastn protestují proti kava-

lírm z Krasoumné Jednoty. Nemají jiného

dvodu. Vždy pece protestovati proti

Rudolfinu znamená zárove protestovati

skoro proti celému oficielnímu výtvar-

nému umní našemu v poslednjší dob.

Pro, objasnil jsem stin v pedešlém

svém láneku v t. 1., který, trvám, byl

sice dosti jasný pro všechny lidi dobré

vle, kterým však pece chtli být po-

boueni nkteí, kdož dobré vle nemají

a chytají se slov, aby odvodnili svj

z jiných dvod plynoucí protest. Vy-

svtluji dodatkem své mínní o situaci

;

eské umní výtvarné — o malíství mlu-

vím pedevším — nemá a nemohlo míti

slavné a veliké minulosti, živoucího, orga-

nického a nejrznjší své dob odpovída-

jící fáse prožívajícího toku z dávna do

pítomnosti. Vyplývá to, myslím, zcela

pirozen z eské historie. Nkolik umlc
— takový Brandl díve, takový Mánes
pozdji — stojí osamle. Toho pesného
postupu a vývinu výtvarného umní s ce-

lým kulturním životem národa, jak tomu

bylo na p. ve Francii, u nás není. Je

však jisto, že, mají-li naše výtvarnické

pomry ozdravti, musí se takový vývin

státi skutkem, musí z domácí pdy vy-

trysknout silný, organický proud, v nmž
se bude odrážeti také celá budoucí naše

kulturní historie, která stále víc a víc pi-

chází v soutyk s kulturním životem svtovým. Jen pak vyrostou nám — nejen náhodn tu a

tam — nýbrž nutn a pirozen etní dobí výtvarníci, kteí snesou bez bázn konkurenci ci-

ziny a budou moci s úspchem podléhati mítku absolutnjšímu, nejen relativnímu, které

se nyní u nás až píliš asto klade. Nebo sterilní rasou pece snad nejsme. K tomu je ovšem
teba pedevším jistého pevného základu, hlavn s hlediska technického. Ale práv tento základ

má juž naše výtvarné umní, má ho zásluhou »starých pán« Akcentuji to. Nebo je

nutno konstatovati tento moment ihned na poátku kampan, kterou Volné Smry zahájily

za úelem ozdravní našeho výtvarného umní. Chceme kráeti za svým cílem estn a bo-

jovati poctiv, j- Jedná se nám o vc, nikoli o osoby. A jako hájíme svoje nová stanoviska

proti pežilostem, uznávajíce nicmén bývalý jejich význam a hodnotu jejich než uinily bankrot

a pežily se a zbahnly, tak také toto naše vcné a spravedlivé oceování nemže nám brá-

niti, abychom nevystoupili a neekli : Práv proto, že se nám jedná jen o vc, kla-

níme se jen umní a nikoli osobám. A jestliže umlci, jichž jsme si kdysi vážili, nedo-

vedou jiti s námi novými cestami, opustíme je a pjdeme svou cestou sami
;

stanou-li se však

71



HANUŠ

SCHWAIGER.

HONBA

ZA

ŠTSTÍM.

AKVAREL

A

Z

GERLACHO-

VÝCH

»ALEGORIÍ«.

VÍDE.



HANUŠ
SCHWAIGER.
STARÉ DOMY U
SV. JAKUBA V
ANTVERPÁCH.
AKVARELA. MAJITEL
H. O. MIETHKE VE

VÍDNI.

HANUŠ
SCHWAIGER.
VEERNÍ NÁ-

LADA.
—

AKVARELA. MAJ.
H. O. MIETHKE VE
VÍDNI.



VOLNÉ SMRY.

HANUŠ
SCHWAIGER.
TYP Z OKOLÍ
ES. DUBU.
AKVARELA. MAJ.
KAREL P. KHEIL

V PRAZE

emeslníky, politujeme je a nebudeme váhati oteven jim to íci. V tom však pípad, kdy
nejsou dosti poctiví, aby mleli, a tajn podrývají nám pdu pod nohama, jest naší povin-

ností vystoupili proti nim, a byli bychom zbablými, kdybychom tak neuinili a nehájili své

svobody a existenního svého práva. Hájí-li umlec svou svobodu, hájí tím i svobodu umní

:

boj za svobodu však není niím jiným, než bojem proti tm, kdož se domnívají, že mají

celou svobodu v pachtu jen

pro sebe. Svoboda však je

volný terrén vedle volného

terrénu a mezi volnými lidmi

pekroení cizího terrénu se

tresce. Krátce : nová výtvar-

nická generace vyrostla k to-

mu stadiu, kdy pociuje

touhu po neztenené svobod
umlecké práce a kdy se

v ní probouzí k životu schop-

nost kritiky. Tím okamžikem
však má také na obé právo

a je docela potšitelným zje-

vem, že je odhodlána vy-

bojovati si toto své právo za

každých okolností a proti ko-

mukoli. Taková je, myslím,

dnes nálada tch, kdož stojí

za Volnými Smry. To je

první krok k lepšímu. To je

pesvdení, že sice byla dána

tmi, kdož pedcházeli, nutná

base k vážnému vývinu, že

však nutno teprvé stavti na

daném základu do výše. Pí-

ští výstava »Manesa« ukáže,

jak si jednotliví umlci ped-
stavují další cestu, a já se

tším, že pi té píležitosti vy-

mníme si a vydefinujeme

svoje názory na pochod do

slunnjších konin umní.
10. XII. 99.

STAN. K. NEUMANN.

VÁNONÍ VÝSTAVA
UMLECKÉ BESEDY.
O výstav samotné nelze

skuten vážn promluvit.

Jest to trh obeslaný tém
výhradn vcmi vypoítaný-

mi na t. zv. širší kruhy obe-

censtva a jeho koupchtivost.

Pracím takovým íká se ki,

který nemá s umním nic

spoleného, vzhledem k to-

muto pak jest initelem, pekážejícím vývoji jeho, an rád se za takové sám vydává, vážné

umní tím hmotn poškozuje a vkus obecenstva kazí. Povinností pak každého, s umním
upímn smýšlejícího jest, pomáhat kiaství zakroutit krk. Dokonce pak se nemá povzbuzovat,

jak se to u nás až dosud kritikou beztrestn provozuje. Aby se nezdálo, že je to plané naení,
uvedu píklady, které mohou býti i pouný i vzhledem k tomu, jaké požadavky se naší kri-
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PODOBIZNA
SCHWAIGROVA
Z R. 1899.

tikou na umní kladou. Jsou to ukázky z našich nejvtších

denních list — kritika pana J. Kouly z Národních List ze

dne ÍO. prosince a pana dr. F. X. Harlasa z Politik ze dne

12. prosince 1899. Z celkového dojmu posudku pán Kou-

lova lze sice tenái uvyklému na zpsob psaní našich

kritik, soudit na nízkou úrove celé výstavy. Ale dotyný
pán nemá tu kuráž, aby poctiv piznal, že nepovažuje

tuto výstavu za nic víc, než za vánoní výklad njakého
pražského obchodu s obrazy

;
patrn mu to nedovolují za

jedno
:
jeho sociální pomry a osobní styky a za druhé jim

pipouštné výjimky co do kvality vystavených prací. To po-

slednjší by bylo spíše vcí jeho nazírání na umní. To
první však nesmí nám býti pouhým kratochvilným pohledem

na taneníka vejcového tance, nýbrž ukládá to takka po-

vinnost poukázat na slabocha, neschopného setást se sebe

všeliké malichernosti, i flastrmanství velkého žurnálu a tím

vc samu znan poškozujícího. Jen na jednom míst se

bezdn a zpsobem, pro vážnou kritiku nepostrádajícím

komiky, piznává

:

»Obrazy O. Lebedy z francouzského pobeží vyznaují se

sice pípadnou náladou, ale jsou zejména pro vánoní trh

píliš jednotvárný.* Pihlédneme-li blíže, není to tak žertovné, jak by se zdálo
;
vždy jest to

pímo vyzývání ku kiaství vánoních trh, jež i z následujícího patrno: »Oživená dtská
hlavinka — Mládí — od J. íhy hodí se dobe za vánoní dárek práv tak jako hlava Husity

od Kvasniky a Mladý seká od Fr. Úprky i velmi sympatická Madonna od Folkmanna.«

Neznalému pomr pana kritika mohla by spíše napadnouti otázka o výši provise nežli m-
ítka kladeného na práce umlecké, nehled k tomu, že »sympatická Madonna« jest zaku-

kleným výrazem » vlažn udlané ženské poprsí s plenou na hlav. « Myslím, že na pojem Madonny
je teba klást písnjší mítko než pouhé sympatinosti. Pozorujme pak tuto túru vejcového

tance: »Zdá se, že rozvšením 230 dl chtlo se tak dovoditi, že i nynjší odbor má do-

statek pízn v kruzích umlc a že neteba se mu báti ani tak velké dvorany, jako jest

pán Novákova. Bylo pijato a vystaveno asi vše, co bylo zasláno, s omluvou, že je to

vánoní výstava, ale výsledek uí, že mlo se jednali jinak. Neposloužilo se ani vystavujícím

umlcm ani vystaveným dobrým pracím. « Není z toho dokonce jasno, že nynjší odbor má
naprostý nedostatek pízn v kruzích umlc

;
a jak je to s tmi dobrými pracemi, hnedle

uvidíme. Jako pice de résistance uvádí Schnirchv pomník Julia Grégra : »Proveden z žuly a

ozdoben bronzovou skulpturou bude pomník dozajista jak svými rozmry, tak myšlenkou

i provedením skvlým památníkem muže tak vynikajícího a nám drahého. « (Takový appel

nemže uškodit.) Dozajista to ale není nehled k ostatnímu, barva každé žuly ku p.
nemusí jít dobe dohromady s barvou každého bronzu. Alespo dosud se u nás s barvou

bronzu nikdo píliš nenamáhal. Ale dále:»Genius na 2'5 metru vysoký, usednuv na sarkofág

s meem v pravici, ochrauje prapor se lvem. Jeho zrak nese se k výšinám volnosti, kdežto

noha jeho drtí okovy poroby. Pružná postava jeho jest plna života a nadšení. Schnirch jedním

slovem nalezl tu opt výmluvný krásný tvar pro výraz ideální myšlénky a práci i technicky vý-

born pro vedl.« Tak tomu íká p. Ivoula nalezení výmluvného krásného tvaru atd.
;

zatím

tu schází jen ješt palma a lyra a byl by ten nejkonvencionelnjší rekvisitá skorém úpln po-

hromad. Dále : »Také poprsí Grégrovo jest pkn modelováno, když tvái i životní teplo

schází. « Vidíte, jak to »pkné modelování « jest kritickou náplastí.

Ostatn p. kritik jest skromným. Neví-li nkdo již docela nic, co by ml dlat, vymodeluje

hlavu pepíka s viržínkem nebo bez nho, a panu Koulovi je to vždy ješt »veselým ná-

padem". »Na figurální obrazy je výstava velmi slabá, šíe zastupuje ji vlastn jen Jos. Ženíšek,

z jehož maleb nejlépe se nám zamlouvá velká dámská podobizna v erném úboru«. Opt do-

klad nezdravého opatrnictví. Podívejte se jen na výraz — šíe zastoupena. —
• Jest teba

znát zpsob psaní našich kritik, aby si lovk vyetl, jak by to mlo upímn stát : « ást
figurální malby na výstav je hanebn slabá. Z ukrutných J. Ženíškových prací ješt nej-

mén slabou je« — atd. Totéž se opakuje nkolikrát: »Holub Josef není na výstav
zvlášt šastn zastoupen

;
ješt nejlépe vyjímá se atd., totéž platí o Fr. Kavanovi, z jehož
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prací bychom si ješt nej-

spíše vybrali atd.« Dalšími

doklady nemístné úzkostli-

vosti ped správným ozna-

ením je toto :
— »Podo-

bizna — Jos. Bárty v akva-

relu provedená bude se ka-

ždému lib i ti, a vyka-

zuje rozmanitou nejistotu,

za to nelze nám c h v’á-

liti obrázky Váchovy, kde

poítáno pi lesklém povrchu

skuten jen s vkusem šir-

šího obecenstva. « Nebude

se nikdo již po pedcházejí-

cím diviti, že ped bratry

Liebschery provádí p. Koula

slušný menuet. Jen na uer-
nném moi: »se nám
zdá — grošování — pe-
hnáno, « a na návrhu pro

nástnnou malbu pro no-

vou radnici v Kladn »mén se nám zamlouvá neorganicky ve stedu obrazu umístná

alegorická postava msta a dlník se jí koící, kteréž ob perspektivn jsouce ve velikosti

pochybeny, illusi ruší. « Pan Koula tedy ml njakou illusi.

»L. Kuba zastoupen na výstav pracemi nejrozmanitjšího smru, tém všechny fáse

jeho vývoje lze tu sledovati a to ne práv v nejlepších ukázkách. Výjimku iní atd.«

—

má státi : »Skvlý promnný illusionista a imitátor p. L. Kuba je demaskován svými

stále šablonovitjšími výkony. « A tak by se dalo ješt mnoho míst uvésti, i není divu, že

nezbylo pak p. Koulovi pro samé vytáení místa, kde by mohl svolávat síru a ohe na

hlavy výtvarného odboru Besedy pro vystavené omalované porculány a pedmty uml. pr-
myslu. Ale z celé té skrývaky pán Koulovy se pedci dá soudit, že by snad dovedl napsat

vcnjší kritiku, kdyby mu nebyly na závadu jíž vytknuté slabosti
;

za to se jeví v skrývace

p. Harlasa pod celou spoustou kejklíského umní žurnalistického velmi chabé pontí o umní
a jeho prostedcích. Nám se dnes jedná v první ad o poukázání na vyhýbání se poctivému

piznání toho, o em sám kritik ví, že by zasloužilo nemilosrdného odsouzení. Tak hned na

míst kde mluví o úprav místnosti a vstupu : » Ovšem byla Umlecká Beseda nucena obrazy

v nkolika adách rozvsit a jít do výšky, jelikož se sešlo k pltetímu stu ísel a následkem

toho se musilo s místem šetiti. Ale patrn zde byla snaha docíliti umleckého uspoádání
celku, který se jeví píjemným, ausstellungsgemáss.

«

Panu Harlasovi je tedy namakání vcí vedle sebe a nad sebe ješt vždjr ausstellungsgemáss,

jakkoliv zrovna ped tím mluví o moderních požadavcích v tom smyslu. Ale tím h, je-li

to psáno proti vlastnímu pesvdení, vejcový tanec, což i z následujícího vysvítá: »Poly-

chromovaná poprsí Folkmannova, svižn pracovaná, jsou dekorativn psobící práce, kterým

onen ponkud tvrdý tón heliotropové draperie neposloužil práv píliš dobe. Tato svtlá

fialová jest nejnepíjemnjší módní barvou, kterou znám, — což ovšem mže být subjek-
tivním názorem, a dalo by se snad psychologicky vysvtlit. Tomu však
se dá odpomoc i. « Za jedno: emu se dá odpomoci? a za druhé: Pro to neekne pan
Hailas upímn? chtli tam mít také nco moderního, i ídili se heslem : »Schmcke dein

Heim«
;
všechno pobronzovat a povsit do toho nemožn fialovou látku; arrangement, jaký by

si již nedovolil ani leckterý aranžér výkladní skín s hedbávím. Ale snad ješt horším než
tato úlisnost p. H. jest to, jak jsem již podotkl, že dotyný pán má zcela do opravdy
podivné názory o umní a jeho prostedcích. Již to asté užívání slova »macha« dokazuje,

jak velkou váhu klade na jistou lakýrnickou zrunost, což zcela jasn vysvítá též z násle-

dujícího: Zruné a (handfertig) olejomalby Josefa Ženíška, vždy dobe udlané a

vtšinou ponkud píliš zeteln »n a odbyt« malované, jsou u nás dobe známy. Ženíšek

hrál dlouhou dobu roli — eines Unvermeidlichen — na všech zdejších výstavách, a mohu jen

OBYDLÍ
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opakovat co již bylo eeno, že pozná se talent tohoto zajisté nikoli nenadaného umlce teprve

u vážnýoh prací. Dámská podobizna jest ádná_ práce a jeví mnohem více taktu než by se

mohlo od autora tolika ki oekávati. Jos. Ženíšek jest dobrým portretistou, když chce.«

To je pedci znamenité. I pro toho kdo by ty práce neznal, musilo by toto tvrzení pana

H. zdáti se pochybným
;

natož když ty práce zná. Anebo jinde
;
»Pozorujeme specieln u ve-

dení šttce pokroky, které sna-

živý mladý umlec dlá. Klár

zachovává si jistou šíku

machy, která chrání ped plo-

chostí.* Ovšem že jest to

práv naopak : malí se musí

pi tom spsobu chránit plo-

chosti a prázdnoty. Našli by-

chom pak v této kritice ješt

celou adu vcí, na které by

bylo záslužno poukázat, ne-

hodlám tím však tenáe una-

vovat, v domnní, že tch n-
kolik ukázek staí. Že ku

konci ani p. Harlas neodolal

zataniti si, a to malé ale

pkné solo ped vystavujícími

dámami budiž jen mimochodem
poznamenáno.

Nevybral jsem snad zúmy-
sln dv slabší práce dvou

kritik, a mohu ujistit, že ne-

najde se z pravidla u nás

nikdo, kdo by se lišil i co

do ohebnosti hadího muže
i co do vcného úsudku od

tchto dvou vzork.
A. HOFBAUER.

PÁTÁ VÝSTAVA VÍ-

DESKÉ „SECESSE“
je výstavou kreseb v širším

slova smyslu, tedy uhlo- i

perokreseb, akvarel, guach,
pastel a originálních lept
i lithographií — ukázky gra-

fických umní reprodukujících

práce cizí jsou vyloueny.
Úel je instruktivní, výstava

máseznámiti publikum s dneš-

ním stavem grafických umní,
pedvésti pokud možno všech-

ny vynikající representanty

v charakteristických ukázkách.
Ve výborné pedmluv —
založené vcn na Klingrov
spisu »Malerei und Zeichnung«
— klade pracovní výbor »Secesse« váhu na to, že vystavené práce nebyly snad jen nahodile

v tom i onom materiálu provedeny, nýbrž nemohly ani v jiné technice vytvoeny býti, ježto

pouze ve zvolené lze zamýšleného výrazu ve vyerpávající úplnosti docíliti.

«

Požadavek svrchovan správný a dležitý. Neznám hned omylu, který by více svdil
o nepochopení nebo neintelligenci autorov a byl pro vc samu osudnjší následky, než ne-

HANUŠ
SCHWAIGER.
TYP Z OKOLÍ
DUB.
AKVARELA. maj.
KAREL P. KHEIL
V PRAZE.

79



HANUŠ
SCHWAIGER
VALAŠSKÝ
MLÝN.
C LEJGVÝ OBRAZ.

HANUŠ
SCHWAIGER.
ZVALAŠSKA.
OLEJOVÝ OBRAZ.



SCHWAIGER.

RYBÍ

TRH

V

BRUGE3.

MAJ.

J.

KÚBEŠ

V

DOL.

ETN.



VOLNÉ SMRY.

správná volba materiálu nebo pokusy, vynutiti z uritého materiálu effekty duchu jeho se

píící —• ku p. konkurovati v akvarelu s olejem a p. Zcela dsledn staví dále pedmluva
požadavek, že barevné tisky nemají nikdy míti charakter obrazu, nemají vzbuzovati illusi pro-

storu, ekl bych »nemají dlat díru do papíru « ;
nesmíme ped nimi ani na okamžik zapome-

nouti, že máme ped sebou plochu, o jejíž dekorativní vyplnní a již linií nebo malebnými

fleky se jedná. Ale i tam, kde dekorativní úmysl odpadá, musí se jasn líšiti doména kresby

a malby. Kresb pikazuje tedy pedmluva všechny námty, kde je formální charakteristika

obzvlášt dležitá, idea vcí hlavní a kde by zárove malíské provádní v detailech spíše

vadilo
;
tedy všechny komposice obsahu morali sujícího nebo fantastického. —

Výstava sama by mla patrn zásady pedmluvy dokumentovati. Na otázku, jak se to

povedlo, nebo šíe, jak se výstava vbec vydaila, odpovdl bych za sebe, že jen ásten.
Totiž odpov vyznla by dvojí, dle stanoviska, na nž se postavím. Pro široké publikum, jemuž

je dnešní rozkvt grafických umní neznámou pevninou a jehož interes je nutno teprve pro-

bouzeti, pináší výstava mnoho svrchovan vzácného materiálu a vykoná hezký kus práce;

s toho stanoviska bych pál Praze ho-

nem honem také takovou. Ale ti, kdož

trochu sledovali v posledních letech

rozkvt grafických umní za hrani-

cemi, budou hráti na této výstav

smutnou roli opoždných Kolumb
dávno objevených Amerik. Polovinu

tch dobrých vcí pozdravíte jako

staré známé z rzných výstav (i Ru-

dolfínských), z asopis (Pan, Studio,

Art et Décoration etc.) a z umleckých
obchod. Z nejvtších mistr, od nichž

byste i staré vci rádi vidli a s no-

vým požitkem, jedni scházejí (ku p.
Whistler v lithografii, Lepre v de-
vorytu, v leptu Zorn a j.), druzí

jsou zastoupeni vtšinou odpadky —
tak jmenovit Klinger, Khnopff,
Valloton, Toulouse-Lautrec,
nebo pracemi jich význam nijak ne-

vyerpávajícími — Menzel, R o p s,

Gandara, Besnard. Ani jedno

velké pekvapení, ani jeden hluboký

dojem — ovšem vždy ješt ada vcí

velmi zajímavých v tch šesti stech

íslech výstavy. — (Abych nezapo-

mnl, vnitek budovy je zase jinak

a šikovn zaízen a vtšinou velmi

dobe dekorován — v tom již umjí
ve Vídni chodit jak náleží.) Jmenuji

tedy zjevy jen nejnápadnjší v po-

adí katalogu: Grasset vystavuje

nkolik barevných tisk, z nichž nej-

mén známý — »Morfinistka« (.

3.) — je myslím nejznamenitjší.

Barevna lithographie jednoduchého ak-

kordu technicky dokonalá, ve zpsobu
podání ku podivu málo Grassetovská,

ale ve výrazu silná jako Rops. Ví-

deský Andri dlá furore s koloro-

vanými kresbami, které jsou velmi

šikovné, ale nic víc, Schwaiger
se dvma akvarely, známé z Gerla-
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chových Alegorií, které souasn v dnešním ísle pinášíme. Z Carriérových i v Praze

známých portrétních lithographií je »Verlaine« znamenitý kus. Samb r g e r vystavuje
uhlovou podobiznu Stucka

;
zmiuju se o nm, protože mne dopálil svou echt nmeckou pre-

tentiosností a nadutým podpisem: » lile Fr. Štuek !« Pár krok dále psobí snad prav kon-

trastem velmi sympathicky Dagnan-Bouveret s kresbami spíš suchými a úzkostlivými, z nichž

však jedna, »Matka s díttem« (. 80) je kabinetní kousek intimního procítní a neaffektované

kresby. Za starým známým, protivným Sášou Schneid rent nkolik pastelových kreseb

F. Brangwyna. Nkteré krajiny hodn manýrované, ale jedna skizza k dekorativnímu

panneau (. 119) v kresb i v barv velmi delikátní a jiná jednoduchá, tmavá kresba,

»Stavba lodi « (. 130), která dociluje nejprostšími prostedky dojem opravdu veliký. Chvá-

lím si také jeho rámy, široké, velmi vkusné a velmi jednoduché. Henri Riviée vysta-

vuje nkteré ze svých známých barevných devoryt v pkných exempláích. Je tam
zvlášt ta skvostná veerní nálada, vesnice u moe s kouem stoupajícím do tichého vzduchu,

z »Aspects de la nature«, a listy silhuett z »La marche a 1’etoile «

.

Ze ty karton G e r a 1 d a M o i r y
jmenuju »Macbetha«. Vystavené a

kolikrát již ocenné skulptury C.

Me unie rovy nepinášejí nic no-

vého. W. Nicholson vystavuje

devory tiny rukou kolorované, vt-
šinou ze » Studia* známé. Jsou to

vci kreslené svrchovan charakteri-

sticky v originelní jeho manýe, tak

dobe vyplývající z devorytecké
techniky, která vám zrovna vnucuje

vyšetení velké massy stínu
;

a Ni-

cholson dosahuje tak jednoduše velmi

dekorativních úink — Za to Sand-
e u t e r si zabíjí dobré akvarely

nevkusn omalovanými rámy. Obcr-
lánder je starý, neodolatelný mistr

dobromyslného humoru. Vedle má
Raffalli velmi prostední lepty

suchou jehlou a Léandre nkteré

výborné karikatury, hlavn portrétní

(Riviee a Maurice Donnay, . 215),

a velmi dobrého »Povšeného Picrrota«

(.213). Na jiných jeho kresbách

píliš cítíte, že jsou to jen k sob
sestavené studie (Une Fille dificille

a placer), nkdy vadí zbytené kolo-

rování. Ješt nestejnjší, ale také roz-

tomilejší v povedených íslech je W i 1-

lette. V témže sále dlají sensaci

Wagnerovy plány moderního ko-

stela; ale já bych se nerad pletl do

architektury. Thoma vystavuje li-

thografie skreslené jako obyejn.
Menz cl deset malých skiz, z nichž

jedna, »Poštovní vz v prjezdu«,

je kabinetní kousek barvitosti ernou
tužkou dosažené. Velmi dobré a

zajímavé studie vystavuje Ludwig
von Hofmann, studie rozhodn
lepší než souasn vystavené kompo-
siní skizzy. R. M 1 1 e r o v y kreslené

studie zvíat jsou šikovn, až píliš,
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udlány; rytiny jsou za to hodn tvrdé. Rovnž technicky nevalné jsou lepty Bes nardový;
tím výše stojí vystavená jedna lithografie. Veliké pastelly vystavuje Roli; nemohl jsem se

pi nejlepší vli pro n rozehát; zdál se mi chladný a prázdný.

S velkou kollekcí a velmi nestejnou se dostavil Boutet de Monvel; naivní, peliv
kreslené vci, nkdy suché a úzkostlivé, jindy bájen jemn cítné a raffinované

;
tak dv

akvarelované krajiny (ís. 405, 412) a hlavn »Sireny« (ís. 406), akvarel stkvostného, hlu-

boce modrozeleného tonu, delikátní a originelní, pro mne nc.milejší íslo výstavy. Zbožuju je,

ty tiše se vynoující ženy rybích pohyb s tiše ve stejných proudech splývajícími vlasy, dis-

krétní stvoení ne z tohoto svta, skutené a živé jako tritoni Bocklinovi a snivé jako ženské

hlavy Vinciho. Za ním nkolik slavných jmen, ale málo pozoruhodných vcí: Puvis de
Chavannes s velkou suchou lithografií » Mládí sv. Genovéfy«, Sattler, Diez, Aubrey
Beardsley. Pak v malém sále míchaná spolenost: Engelhart vykraující si a škodící

si dál ve svých vídeských manýrách, Klimt také manýrovaný, ale pec snesitelnjší,

Liebermann dostihující v nkterých íslech dojmu velkého vzduchu a prostoru nejjedno-

duššími prostedky, poctivý Jeanniot velmi etn zastoupený, Steinlcn slabý tentokrát,

a znamenitý Forain; jen dv malé tušové skizzy, ale mistrovské kusy kreslíské stenografie

a psychologické analysy. Chtl bych mnoho povídat o tom, jak on jedním tahem naznaí
nebo spíš resumuje konstrukci ela nebo profil naklonné tváe, jakým nepochopitelným zp-
sobem vám suggeruje prostedí s celou jeho vní, nebo ješt spíš zápachem 1 Vedle je Chéret
jen brillantní ohostroj a Gandara jen zajímavý — a to ješt hlavn pekrásnými papíry, na

které kreslí. Dobrý jetu Shannon, manýrovaný Pennel a Zgel, jehož ovce dlají dojem

kamení. Swan, a tentokráte též jen odpadky zastoupený, ho svými lvy siln zastiuje. Ješt

Bertou tu má nkolik mkkých kreseb, a pak — a pak už jen »Ver Sacrum-Zimmer« se

svou družinou dilletant. Co tam vidíte, jsou zábavy duchaplných lidí po veei, s opravdo-

vým umním to nemá co dlat. Opravdové umní ! Vzpomete si v té záplav moderních

leptaných r_\tin a lithographií — ne ani na Goyu nebo Rembrandta, ale jen na dobrého

Klingra nkterého nebo Ropse — a rozdíl mezi

opravdovým umleckým dílem, nutným, které

musilo povstat a stálo svého pvodce trochu

krve a mezi tmito pracemi, vzniklými buto
en passant vedle vážnjšího zamstnání, nebo

co je he, z mody, kreslenými na mdnou
plotnu nebo na kámen jen proto, že by si jich

na papíe nikdo nepovším, — ten rozdíl vy-

svitne okamžit hrozným zpsobem. A do té

kategorie patí nejen valná vtšina této výstavy,

snad všichni ti, kteí mi zstali v pée, ale

pevážná vtšina tch, kteí se vbec dnes

grafickými umními zabývají. Je to pirozeno
;

velká vtšina využitkuje tak sympathií, se kte-

rými se novému hnutí vychází vstíc, a tvoí

tak hustý šik píživník, padesát na jednoho,

který se obrátil k nové technice z opravdo-

vého vnitního pudu. Je to pítž, která pro

umní nic neznamená a nebude znamenati,

která odpadne asem sama sebou. A snad z ní

zstane jeden skutený prospch, zvýší se

úrove technická tak velkou konkurencí, a

zvýší se úrove požadavk. MILOŠ JIRÁNEK.

Nemohu odolati, abych v postscriptu ne-

upozornil, že v Knstlerhause, uprosted velmi

slabé vánoní výstavy, záí jeden chef oeuvre

od Menzla, guache, maškarní ples, z roku

tuším 1864; kresba, ton, barevná harmonie,

život, všechno úžasn dokonalé na ploše n-
kolika tverených decimetr. To je velký mistr

každým coulem
;

stojí za podívanou ! M. J.



HANUŠ
SCHWAIGER.
PODOBIZNA.
AKVARELA. MAJ.
PROF.T.G.M \SSA-

RYK V PRAZE.

ZPRÁVY A POZNÁMKY, soutž na husv pomník vypsána spolkem
pro zbudování Husova pomníku v Praze denními listy dne 19. prosince 1S99. Soutže

anonymní zúastniti se mohou jen eští umlci. Celkový náklad stanoven na 150.000 zl.

Návrhy odlité, v 1

/ g
velikosti, dodány butež do 20. prosince 1900 do 6. hod. ve., místo ku

dodání oznámeno bude pozdji. V porot zasedají: V. A. Beklemišev, socha a profesor na

akademii petrohradské, C. Godebski socha v Paíži, Jos. Zítek architekt v Praze, Ant. Wiehl
architekt v Praze, Vojt. Hynais malí v Praze, Dr. O. Hostinský esthetik v Praze, Jaromír Cela-

kovský historik v Praze. Ceny stanoveny ti, a sice: prvá 2000 zl., druhá 1500 zl. a tetí

1000 zl. Soutžící návrhy budou 14 dn veejn vystaveny a poctné stanou se majetkem
spolku. Podrobné podmínky, jakož i pílohy : situaní plán velkého námstí a 3 fotografie

námstí, zasílá soutžícím umlcm jednatel spolku pro zbudování pomníku Husova JUDr.

J. S. Novák v Praze . 415.-I. •— Pi odstavci prvém, jež týká se anonymity konkursu stojí

poznámka : »Aby anonymity co nejpísnji šeteno být i mohlo, není dovoleno, by autoi do-
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dávali své návrhy na místo

k tomu urené sami.« —
To však nepostaí, a proto

upozorujeme výbor spolku

Husova pomníku, který bére

v celé této akci na se zod-

povdnost, by postaral se ve

dnech, kdy zasílány budou

návrhy soutžící, by neopa-

kovaly se podobné episody,

jež se odehrály zvlášt pi
poslední soutži na pomník

Palackého, kdy každému laiku

za zpropitné pístupny byly

návrhy ješt ped rozhodnutím

poroty, a jiná rzná fakta,

která degradují takovou váž-

nou soutž na malicherné

každého vážného umlce de-

primující episody. — Pro umní
dje se u nás ím dále tím

mén, a není divu zaráží-li

cizince, že se nikde neshle-

dává šumním dnešním a proto

jsou-li soutže jedinou u nás píležitostí ku
mení sil, pak musí být souasn vzpruhou,

kde každý s chutí a dvrou se zúastní práce.

Cítí-li umlec povinnost konkurovat, pak má
právo žádat, by onomu ádni v pedešlých
soutžích uinn byl konec, a k tomu musí
výbor Husova pomníku cítit svoji povinnost.

DI SOUTŽI VYPSANÉ YE VÍDNI Z »HOF-
titeltaxenfond-u« — o nmž zmínili jsme

se v minulém ísle — v úloze úboru z plá-

tného damašku piknuta první cena, mezi

39 zaslanými pracemi, v obnosu 400 korun

práci eské panu F. Benešovi, jehož práce

oboru textilního »V. Smry« již vícekráte uve-

ejnily.

yÝSLEDEK SOUTŽE UMLECKO-PRM.
* musea. Porota prací pro kvtiná pisoudila

I. cenu z 15 došlých návrh heslu »Umlecký
prmysl « od pí. A. Boudové v Praze, II. cenu

práci s heslem »Plze« od Ant. Máry, sochae
na Král. Vinohradech, III. cenu práci se znakou
»hvzda« od pí. A. Boudové. — Porota pro

sádrový model konsoly pisoudila ze 6 došlých

návrh I. cenu práci s heslem »Král. Vinohrady

«

od sochae Ant. Máry, II. cena

s heslem »Ariens lux« od J.

Maliny v Praze, III. cenu s hes-

lem »Just« od Václ. Antoše,

absolventa odborné školy v

Hoicích. — Porota pro »Ex
libris « ,

jichž došlo celkem 10

návrh, pisoudila I. cenu

znace kosotverce od paní

A. Boudové v Praze, II. cenu

znace ti kroužky od

J. Beneše, asistenta na reálce

Král. Vinohrad a III. cena

piknuta heslu »Suum cuique«

od H. Bottingra. — Porota pro

klepátko na vrata, jež došla

celkem 4, pikla I. cenu

heslu »Le bigareaux« od Jos.

Flirsche, ciseléra v Praze, II.

cenu práci s heslem »Efeta«

od Em. Fuchse v Žižkov, III.

cenu práci s heslem »J. M.«

od Josefa Mlsá ve Vršovicích.

— Pi této píležitosti, kdy

soutž dopadla celkem slab, žádáme správu

musea, která soutže vypisuje, by vypustila

podmínku, která brání umlcm, (již neabsol

vovali um. prm. školu) soutži tchto se

zúastnit. Dnes všude umlci vnují se rzným
umlecko-prmyslovým pracím, a výsledek

toho je oživnutí a vzpružení oroduktu, a má-li

toto i u nás nastati je nutno, by soutže ta-

kové se neobmezovaly — stavovskou pí-

slušností, a byly co nejpístupnjší. Pimlou-

váme se za to vele.

Oprava. V prvém ísle na str. 21. u de-

korativní linky omylem udán autorem J. Beneš.

Opravujeme, že autorem je Z. Antoš.

BIBLIOGRAFIE, em. šl. z leše-

HRADU: Lid a umní. Obzor liter, a uml.

ís. 12. I. ro. — JIÍ KARÁSEK: Sociali-

sace umní. Rozhledy ís. 5. ro. 99. —
F. AVENARIUS: Umní a všední život. .
Stráž . 49. r. 99. -- GAMMA : tyry illu-

strace Bílkovy, tamtéž v . 50. — CIS-MOLL

:

Jarmark Umlecké besedy, tamtéž v . 51. a

52. — M. J. : eskost našeho umní. Rad.

HANUŠ
SCHWAIGER.
MASKA ER-
TA A OZDOB-
NÁ LINKA. H
KOLOROVANÁ PE-

ROKRESBA.
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Listy . 4. 1900. — K. B. MÁDL

:

O Prahu, tamtéž v . 7. — M. J. : Jo-

sef a Quido Mánes. Tamtéž v . 12. —
ST K.~ NEUMANN : Pátá výstava vid.

»Secesse«, Mod. Rev. . 5. 1900.

Jediná pozoruhodná novinka posledního

našeho vánoního trhuje nové vydání Zeye-

rova »Amise a Amila« se tymi doprovod-

ními kresbami Fr. Bílka, vyjadující po-

mr umlce a jeho díla ku tenái.

Kresby vyšly z duše píbuzné, jdou

v souzvuku a plnou pesvdivostí došly

výrazu. Proto trapn psobí v téže kni-

ze výrobky p. Háuslerovy, kterými na-

kladatel knihu zhyzdil a nevaln dvma
pedešlým spoluautorm nov vypravené

knihy lichotí. — Známé pvodní lito-

grafie Jos. Mánesa »Líbánky« a »I\de

domov mj«, jež byly v létech padesá-

tých prémií tehdejší »Jednoty výtv.

umlc«, vydal ve svtlotisku v téže

úprav a velikosti prof. F. Studnika
v Sarajev. — »KUNST U. KUNSTHAND-
WERK« . 11. r. 1899, pináší lánek
K. B. Mádla : Jul. Maák u. L. Marold.

— Druhým roníkem pestává definitivn

»VER SACRUM« vycházet, pasiva tohoto

listu nepovzbudila ani nového nakladatele

k dalšímu vydávání, sdružení rakouských

umlc ve Vídni oficieln to oznamuje

a sdluje vydávání trnáctidenních sešit

»Mittheilungen der Vereinigung bild.

Knstler Oest. Ver sacrum« v omeze-

ném potu výtisk 300 ex. pro širší

veejnost, jen v subskripci za 25 zl.

ron. Poslední sešit zaniklého msíníku
pináší suplement malíe MAXE PIRNERA,
profesora pražské malíské akademie

;

bohatým potem reprodukcí mají naše

kruhy píležitost nahlédnout do tvorby

umlce u nás skorém neznámého. -

Též aristokratický »PAN« po ptiletém

vycházení byl ohrožen, spolenost ped-
ních umlc nmeckých, která je nakla-

datelem nechtla již dále nést bím de-

ficitu. Nejmenovaný mecenáš uvázal se

v další financování listu a týž nastupuje

šestý roník dále. Za stávající situace

vznikl nový msíník umlecký »DIE
INSEL«, v nákladné úprav vydává jej

ilý literát O. J. Bierbaum, souasn se

samostatnou mapou pvodních leptaných

rytin a rzných jiných tisk, obé za 75 M.
ron. Prvý sešit nepekvapuje. List sou-

asn vydávat bude jiné samostatné pu-

blikace svého smru. — Velký ruch a

obrat architektury, který souasn ve

HANUŠ
SCHWA1GER.
STARÁ BRÁ-

NA V ANT-
= VERPÁCH.
TEMPERA. MA.HT.

H. O. MIETHKE VE
VÍDNI.



HANUŠ
SCHWAIGER.
VŽ RADNICE
V TRIDENTU.
AICVARELA. MAJ.
»ARTARIA & C0.«

VE VÍDNI.

všech kulturních zemích se objevil, pirozen povahou svojí vnikl též do vnitních prostor,

chodeb, (dvoran-interieru). Zde architektura docela novou zaujala posici, drive úpln zaned-

bávanou neb odbývanou. Celá snaha architekt nesla se kdys hlavn ku vnjšku a nejvýše

ku vnitkm pompésních síní a schodiš. A dnes, kdy celé umní nese se v souzvuku ku vy-

zdvižení a vykrystalisování stedních stav, tak i architektura chce tmto, jich denní styk

s okolím zpíjemnit a sestoupí i k píbytkm malých lidí, jež upraví v jejich pomrech, avšak

i zde, v prostot, musí být umní sídlem. Vypsáním soutže z »Hofftiteltaxenfondu«, na vnitní

zaízení bytu dlníkova, šel krásným píkladem naped zasloužilý vídeský prkopník moderního

umleckého prmyslu A. von Scalla. Podobným snahám rakouských resp. vídeských umlc,
vnován bude nový msíník »DAS INTERIEUR« vydávaný A. Schrollem ve Vídni. Prvý sešit

je velmi slabý. Za to dobré ukázky pináší suplement HENRY VAN DE VELDE, dnes snad

nejlepšího architekta interiéru v 1. ís. »Inncn-Dekoration« s pesvdujícím textem Dr. Max Osborna.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JOS. SCHUSSER. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J. VILÍMA v Praze.
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HANUŠ
SGHWAIGER.
HOLANDSKÉ
ZÁTIŠÍ.

~

AKVrARELA. MAJ.
V* RYT. 'LANNA V
PRAZE.

VEEJNOSTI PEDKLÁDÁME DNES SOU-
BORNÉ ÍSLO H. SCHWAIGRA. ŽEL -

TEPRVE DNES. DÁVNO JIŽ MELO BÝT
NABRÁNO Z TOHOTO PRAMENE PLNÉHO
A ISTÉHO. LE NIKDY NENÍ ZMEŠKÁ-
NO. OBZVLÁŠ NE DNES, KDY ASTO
TAK MÁLO ROZDÍLU MEZI UMNÍM A LŽI-

UMNÍM SE DLÁ, A TO NAMNOZE
PRÁV OD TCH, KTEÍ PROSTEDNÍKY
MEZI UMNÍM A ŠIRŠÍMI KRUHY BÝTI
MAJÍ. — MEZI PRACÍ, PI VNIKNUTÍ
DO BOHATSTVÍ VESMS CENNÉHO MA-
TERIÁLU, BYLI BYCHOM DLE SVÉHO
CITU NEJRADJI VYDALI SAMOSTATNÉ
DÍLO, AUTORA DSTOJNÉ, JEŽ BY SVÝM
OBSAHEM ROVNOCEN SE BYLO DRU-
ŽILO K NEJVTŠÍM DÍLM DNEŠNÍHO
UMNÍ VBEC, — ŽEL BYLO VÍC LÁSKY
NEŽ PROSTEDK, A PROTO ZSTALO
PI TÉTO FORM. — REPRODUKCE JSOU
PVODNÍ A DLE ORIGINÁL VESMS
NOV PRACOVÁNY. PI TÉTO PÍLEŽI-
TOSTI ZVLÁŠT OCHOTNÝM ZAPJE-
NÍM ORIGINÁL BYLI NÁM NÁPOMOCNI

:

UML. NAKLADATELSTVÍ H. O. MIETHKE.
»ARTARIA & CO.« GERLACH A SCHENK
VESMS VE VÍDNI. PANÍ A. WIESNEROVÁ
A ALOIS WIESNER NAKLADATEL, VOJT.
RYT. LANNA, PROF. T. G. MASSARYK,
PROF. F. STUPECKÝ A PROF. F. TÁBOR-
SKÝ VESMS V PRAZE, VŠEM NÁŠ
VELÝ DÍK. REDAKCE.



NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ R. PROMBERGRA V OLOMOUCI. «

KOPIE PRAVÉHO OBRAZU

MISTRA HANUŠE SCHYVAIGRA

PANNY MARIE
HOSTÝNSKÉ

v nejlepším barvotisku provedená.

Velikost 75,45 cm.

CENA zl. 4-—, v puv. starobylém, z tvrdého

napuštného deva nahoe kulatém rámci se

zlaceným závitkem za sklem zl. ÍO— ,
v úprav

jiné dle volby zl. 9'10, 9’50, 10'— ,
10'50.

V passepartout 98/68 cm. vel. v rámci z prav.

amerik. oechu za sklem zl. 23'—.

V passepartout 98/68 cm. vel. v rámci z prav.

mahagoni (erven.) za sklem zl. 24‘—

.

Menší vydání vel. 40/23 cm.
Cena zl. 1x0, v rámci pvod, za sklem zl. 6\50,

v passepartout 56/39 cm. v rámci za sklem zl. 6'75

atd., na plátn v rámci zl. 3'50, 4'50, 5'— atd.

Velikost v passepartout 65/40 cm.

PVODNÍ KOLOR. DEVORYTY

MISTRA HANUŠE SCHYVAIGRA

Runí kolorit s autografem O V 7 \7 Tý) T T , A /T TT T' I T UA PA I I
V rámci origin. malovaném

mistra, cena zl. 25'—. CA v . V Y jLvXl j iVPPA P TT V_y I / E.
) .

za sklem, cena zl. 35'—.

Komposice dle starý ch fresek z VIII. stol. loni v klást. sv. Zeno ve Veron objevených, na úet kníž. Lichtensteina Schwaigrem kopírovaných.

Cena koloritu zeleného zl. 10'— ,
koloritu erveného zl. 12"— ,

v rámci za sklem zl. 15’— ,
zl. 17 -— a výše. V rámci dle

malby Schwaigra otnalovanem zcela zvláštním za sklem zl. 20'— . v v -v v v w-v-y- -v-

v

TISKOPISY REDAKCI ZASLANÉ:
STARÁ PRAHA, 100 akvarel V. Jansy. Nákladem B. Ko-

ího v Praze.

JAN ROKYTA: Lilie z Tvých zahrad. Nákladem Grosmana
a Svobody v Praze. Cena S0 kr.

L. N. TOLSTOJ : Vzkíšení. Seš. 8., cena 12 kr. Nákl. J. Otty.

L. ARIOSTO: Zuivý Roland. Peložil J. Vrchlický. Sešit 1.,

cena 20 kr. Nákladem J. Otty.

V. HLIGO: Bídníci. Sešit 60— 01., cena 15 kr.

K. SVTLÁ: Sebrané spisy. Sešit 23— 25
,
cena 15 kr. Ná-

kladem J. Otty.

AKADEMIE, revue socialistická Redaktor D. E. Meisner.
Roník IV., íslo 3.

NAŠE DOBA. ís. 3., roník VII. Redaktor T. G. Masaryk.
Nákl. J. Laichtera, Král. Vinohrady.

ESKÁ REVUE. ís. 3., roník III. Red. Dr. P. Podlipský.
Nakl. E. Beaufort.

ROZHLEDY. ís. 6., ro. IX. Vydává J. Pelcl, Kr. Vinohrady.

ŽIVOT, list vnovaný výchov, vyd. J. Pelcl, Kr. Vinohrady.

NOVÝ ŽIVOT. ís. 12., r. IV. Red. K. D. Lutinov, N. Jiín.

KVTY. ís. 12., roník XXL Vydává V. ech.
MODERNÍ REVUE. ís. 3., roník VI. Convivium. Výbor

z franc. poesie posl. let. Red. A. Procházka, Praha.

DE VLAMISCHE SCHOOL. ís. 8, roník XH. Redaktor
Pol de Mont, Antverpy.

LUMÍR. ís. 9., roník XXVI1L Redaktor V. Hladík.

ZLATÁ PRAHA. ís. 6., roník XVII. Red. J. Kvap í.

NÁROD A ŠKOLA. ís. 4., ro. XXL Orgán jednoty uitel
ve Slezsku.

STUDENTSKÝ SBORNÍK. ís. 3., ro. V. Vyd. B. Šmeral.

OS\ LTA. ís. 12. Vydává V. Vlek, Král. Vinohrady.

PRVÝ A DRUHÝ RONÍK
JSOU NA SKLAD A PRODÁVAJÍ SE PO
ZL. 6'-, POŠTOU ZL. 6 20, V PVODNÍ
VAZB ZA ZL. 7-60, POŠTOU ZL. 780.

TETÍ RONÍK
JE JEN zi V NEPATRNÉM POTU ZZ NA
SKLAD, NÁSLEDKEM TOHO CENA JEHO
SE ZVYŠUJE A PRODÁVÁ SE NEVÁZANÝ

VÝTISK ZA ZL. 8'-.

DESKY
PVODNÍ NA VŠECHNY RONÍKY PRODÁ-

VAJÍ SE PO ZL. P20, POŠTOU ZL. 1 HO.



ALBUM VOLNÍCH SMR u

RONÍK PRVÝ

24 LISTY VELKÉHO KVARTU.
Zastoupeni jsou svými pracemi

:

M. Aleš, F. Bílek, J. Ddina, E. Dít, F. Engelmuller,

E. Hallmann, F. Jenewein, Fr. Kaván, K. L. Klu-

sáek, B. Kntipfer, J. Maák, J. Mauder, A. Mucha,
J. Panuška, J. Pekárek, M. Pirner, J. Preisler, A.

Slavíek, B. Simonovský, J. Spilar, M. Svabinský,

J. Úprka, A. Wiesner, F. Ženíšek.

Lena zl. 1.20, poštou zl. 1.40.

RONÍK DRUHÝ

25 LIST VELKÉHO KVARTU.
Zastoupeni jsou svými pracemi

:

M. Svabinský, A. Slavíek, Jan Preisler, Jos. Schus-

ser, Stan. Sucharda, J. Úprka, O. Zoula, V. Maan,
F. Kaván, O. Homolá, R. Bém, Lad. Saloun, K.

Spilar, J. Holub, Zd. Braunerová,. J. Klimeš, Fr.

Bílek, A. Hudeek, C. Klouek, J. Kastner, J. Koula,

A. Mucha, B. Kniipfer, B. Wachsman ml., K. Šid-

lík, A. Nmejc, L. Kuba, J. Panuška, M. Aleš, E.

Holárek, F. Stanzl, A. Hofbauer.

(Zena zl. 1.20, poštou zl 1.40.

VOLNÉ SMRY
VYDALY SAMOSTATNÁ ÍSLA ESKÝCH
VÝTVARNÍK, JEŽ SE PRODÁVAJÍ TÉŽ

JEDNOTLIV:

J. ÚPRKA. Roník I. 1897. ís. 3. (Rozebráno).

A. MUCHA. » II. 1898. » 3.

J. KOTRA. » III. 1899. » 3.

L. MAROLD. » III. 1899. » 4.-5. (Rozebr.)

J. MAÁK. » III. 1899. » 9. (Rozebráno).

H. SCHWAIGER. IV. 1900, » 2.-4.

PRAHA
KRÁLOVSKÁ.

SKVOSTNÉ ALBUM S VÍCE JAK 100 POHLEDY
NA PAMÁTNOSTI PRAŽSKÉ, UMLECKY SE-

STAVENÉ NA 18 LISTECH.

BOHATÝ PÍLEŽITOSTNÝ DÁREK
KRÁSNÁ A MILÁ UPOMÍNKA A OBRAZOVÝ

PRVODCE.
POHLEDY USPOÁDÁNY A PROVÁZENY

VÝKLADEM

CENA ELEG. VÁZANÉHO VÝTISKU ZL. 1.20.

KRÁLOVSKÉ

POHÁDKY.
VERŠOVANÁ SATYRA Dra B. KLUSÁKA,
S UML. PEROKRESBAMI K. L. KLUSÁKA.
POHÁDKA PRVÁ:

JAK SK ŠVEC KRÁLEM STAL.
CENA 1 ZL. 40 KR.

POHÁDKA DRUHÁ:

TI ERNÉ VLASY.
CENA 1 ZL.

POHÁDKA TETÍ:

O ZAKLETÉ PRINCEZN.
(PO DVAKRÁTE ZABAVENO.)

NAKLADATELSTVÍ Dra EDV. GRÉGRA
V PRAZE.

(Zasláno.)

Pi konci III. roníku V. S. považoval jsem zbyteným louit se s pispívately, pedplatitely a

tenái — vždy odcházela jen osoba, »Smry« však dle mého zdání zstávaly na svém míst
nezmnny. — Ale nyní, když zmnil list svoji frontu a zraky tak mnohých tázav se po mn
obrátily, dovoluji si ex post svoje rozlouení na tomto míst oznámiti. — Rate pijati obvyklé díky !

V Praze, dne 8. prosince 1899. K. L. KLUSÁEK.



JOHN RUSKIN. Povstná ínská ze literární, kterou naše milá eská vlast bývala

otoena, prý už byla zboena — tvrdil nedávno kdosi. Dovolujeme si zdvoile o tom po-

chybovat, nebo nejvýš pipouštíme, že byla zboena jen na hranicích k nkterým národm,
k. p. francouzskému. Že však v plné své slité a dkladn vyspárované solidnosti trvá dál,

teba naproti kultue anglické, toho ani nejohnivjší sebechvála neodiní. Jaká to asi tlouštka

zdi ínské mezi Anglií a echy, když první zprávy o muži takového významu, jako je John

Ruskin, nesmle zaínají k nám doléhat v kusých stránkách po padesáti letech veliké, slavné

a hluboké jeho innosti ! A Ruskin není jediný, o emž do verejška i dokonce do dneška dobí
echákové nemli ani tušení! Jaká ada velkých lidí je v Anglii posledních padesáti let -

básník, filosof, malí, socha, publicist —
,
jejichž jména u nás vbec ješt ani nenalézají

ozvuku v mysli tenáov! Je pímo strašidelné, že »anglická knihovna* u nás zaala ame-
rickým literárním paácou Markem Twainem — ínská vž ješt trí okolo ech do kolika-

patrové výše a mnoho dlník pilných bude zapotebí, mnoho motyk a skípajících koleek,
než ji rozvezeme !

—
Smrt lovka bývá silným impulsem, aby se známost o jeho práci životní rozšíila takka

v týdnu. Tak i smrt osmdesátiletého kmeta anglického roznese jméno jeho a jakous takous ped-
stavu o jeho úsilí plvkovém víc a ší než plvku jeho života. Podivuhodný vliv smrti,

jež zahajuje v djinách myšlenky a myslitel zpravidla novou bohatší kapitolu !

J. PREISLER.
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U nás ovšem teprv zane se poznávat, kým
byl Ruskin a co znamená jeho práce. Co se

dosud u nás tu a tam objevilo, (také Volné

Smry v loni pinesly úryvky z jeho knih,

pokud mly vztah k umní) je pouhý první

krok. Na tom nebude lze pestat. Proto také

lánky vyvolané jeho smrtí, ani tento zbžný
nárt náš, neznamenají, že by nkolika pí-

ležitostnými slovy byla kapitola »John Ruskin«

v eském dní kulturním opt zakonena.

Otec Ruskinv, poctivý starosvtský obchodník

se španlským vínem, milovník básní a umní,
zejmena velký obdivovatel Byrona, vštípil záhy

synu svému zálibu svou, chtje ho mít druhým
Byronem. A nauil jej mluvit pravdu, vc tak

dležitou, že syn pozdji uznal za potebné,

vytknout to se zvláštním drazem na jeho

kamen náhrobním. Matka, žena zvláštní schop-

nosti vychovatelské, do jedenáctého roku vedla

sama výlun Johnovo vychování — dojista

v teplém zákoutí šastného domova, bez nej-

menšího vanu krutého života zevnjšího, dán

byl do srdce jeho zárodek onoho exaltovaného,

ideálního, utopistického názoru životního, jenž

po celý život nesmiiteln, ohniv zápolil

s mrzkou skuteností, úcty hodný a hluboce

ušlechtilý názor moderního Don Quixota. S re-

spektem povdno, nebo Don Quixot je v jáde
zjev veškeré vážnosti hodný — skutenost je

pouze špatná, která se krásným fantasiím tvrd

vysmívá.

Matka šla s útlým synem i do Oxfordu na

kollej a tam žil hoch v tuhé práci duchovní.

Záhy úžasn se rozvíjel. V sedmém roce už

zaal psát knihy, ovšem nikdy netištné,

a uveejoval jako hoch patnáctiletý poznámky
ve vdecké revui . . až náhle zahrozily úbyt.

Tím skonily se na ráz nadje matiny, jež

snila o skvlé jeho kariée a John zstal doma,

aby stal se pouze spisovatelem. Nejprve zastal

se ohnivým spsobem zneuznávaného tehdy

krajináe Turnéra, jako jinoch tímecítmaletý,

a z té obrany úspšné až do sensace vyrostlo

pak velké, ptisvazkové dílo »Moderní malíi«

(Modern painters). Co vyznaovalo knihu

o Turnérovi, bylo, že tu promluvila neohro-

žená individualita, neodvislých názor, maleb-

ného spsobu ei, plná nabádavých ideí
;
vý-

znam vystoupení Ruskinova byl, že obhájil

Turnérv vývoj pozdjší doby, totiž snahu

malovat své impresse, nikoli komponovat obrazy

dle schválených umleckých pravidel. Druhý

svazek, vydaný r. 1846., zahrnoval originální,

siln nábožensky podmalovanou theorii krásy

a umní vbec
;

další díla vnována novému
anglickému hnutí, tzv. Praerafaelitm. O upev-

nní a rozšíení tohoto smru, jenž zahájil

v evropském umní kapitolu novoidealismu,

má Ruskin beze sporu nejhlavnjší zásluhu.

Pak vedla jej cesta na pevninu evropskou

a do Itálie, kdež veliké umlecké zjevy minu-

losti s takovou silou dolehly na duši jeho,

zanícenou pro krásu, že sám zekl se dráhy vý-

tvarného umlce a vzal na se podízenjší
úlohu apoštola krásy cizí. Podízenjší! to

slovo žádá opravy, mluví-li se o muži, který

umní uml tlumoit s tak plamenným nad-

šením, s takovým vzletem vysokých hledisek,

s takovou vroucností zrovna náboženského

horlivce, jako Ruskin.

A po návratu zasvtil svj život mnoho-
stranné práci uitele umní. V ad knih,

tvoících zrovna knihovnu pro sebe, v nespo-

etných láncích novinových, na eništi i na

katede uitelské, ped prostými dlníky angli-

ckými, studenty, žáky vojenské školy a ped
nejširším obecenstvem vystupoval horliv pro

umní, strhuje stále vtší a vtší kruhy an-

glické veejnosti na svou stranu. Ale nepsobil

jen slovem, jak tomu je v naší dob chabé

vle, vyhýbající se skutkm, nýbrž skutky

a množstvím osobních obtí. Svatý ohe ne-

úmorné energie planul v nm tak siln, že by

byl brzy spálil jeho bytost od jakživa útlou

a nevaln zdravou, ale ta vle nadšeného

proroka inila divý i v tom, že držela mdlé

tlo po léta v neustálém vzrušení, v jakémsi

permanentním zmocnní sil, až byla všechna

hlavní, veliká práce vykonána. Pak najednou

skleslo tlo jeho, jakoby kouzla je byla na

ráz opustila — od roku 1887. chadl Ruskin

stranou od veejnosti, neúastn se života, už

ponenáhlu ubývaje duševn i tlesn plných

tináct let

!

Ale apoštolováním pro velké umní, není

práce jeho života vyerpána. Turner, Vlaské

umní, Praerafaelité nejsou celou prací jeho.

Zdvihnout skleslý a zvrhlý vkus krajan svých,

otevít oi jejich, slepé pro krásu okolo nich

v pebytku úžasném se rozkládající, nauit je

chápat krásu tak íkaje všedního života, to

byla další úloha Ruskinova. S jakým žárem

a neuvitelnou výmluvností požehnaného poety

uil je Ruskin dívat se na nádheru oblak,

barvy kraje, na lesy a hory, eky a luhy,

kameny, ptaí kídla a byliny ! Odhaliv jim

spsob svj, jak dlužno dívat se na svt
oima krásu chtjícíma — Ruskin v pravd
dal jim nový svt. Každý tená spis jeho,

osvojiv si jeho umleckou methodu nazírání,

užasne sám nad sebou, v jakém bohatství jeho

návodem dovede pak postehovat svt okolo

sebe. — A dál Ruskin neúnavn vykládal, na
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píkladech výmluvných a prostých ukazoval, v em záleží pravé živé umní a co je

umním smrti, úpln beznadjným, teba se v život roztahovalo, hýkáno pízní lži-

patronv a lžimecenášv umleckých. — A tím opt není uzavena innost znamenitého

ducha tohoto. Hledaje všude krásu oima nad míru citlivýma, pirozen musel dožít se

tžké bolesti nad tím, jak moderní prmysl znetvoil a zohavil krásné kraje zem
anglické. Obrovské komíny posévající pdu a mrany dýmu zastírající slunce bez ustání

;

spousty chemických kal z továren, otravující krásné eky a zanášející kvetoucí behy
jejich; surový spekulantský materialism, jenž bez ohledu zkazil nejpvabnjší krajiny, aby

jimi hnal své bouící lokomotivy
;
roztahovanost moderního kramáství, drze pipevující své
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dryánické reklamy na majestátní skály, do poetických zákoutí, ba i na oblaky — všechny

ty zjevy urážely hluboce cítící duši Ruskina poety. Nebo vidl, že zuivá výdlkáská
snaha moderního prmyslu a obchodu má nevyhnuteln za následek : svt stane se pro

lidi nevýslovn šeredným, nesnesitelným bydlištm. Všechna krása pírody padne za

obt žravosti spekulantské, hltavý kapitál ve své niivé bsnosti spustoší okolo sebe kde

co, jen když bude se moci uvelebit na hromadu penz. A planoucí Ruskin zanevel na

tyto konce moderní kultury i na jejího strašného pvodce, moderní industrialism
;
hnv jeho

vybuchoval proti nmu bez ustání ve žhoucích protestech, on bojoval proti parním strojm,

proti železnicím, proti fabrikám, a doporuoval svým krajanm práci runí, dopravu staro-
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svtskou, výrobu pomocí síly vodní a vzdušné —
krajané ovšem se vysmáli jeho utopickým nápa-

dm a pokraovali, aby ze zem své uinili jedinou

spoustu továrních komín, peplnili vzduch svj
uhelným dýmem a nepestávajícím teskem stroj.

A rozhlížeje se kolem, jaké spousty uinil

novodobý systém výrobní v kraji, pirozen
musel Ruskin i spatit, co uinil velebený indu-

strialism, pýcha národohospodá . . z lovka.
S duší trnoucí hrzou vidl Ruskin bídu ang-

lických dlník, vidl, že kapitalism za vlas

neváží si tl dlnických a dokonce už ne duší,

prohlédl hluboce, kam zavlékla massy nešast-

ných lidí velebená dlba práce, fabriní výroba,

dobrodiní volné soutže, nauka panující poli-

tické ekonomie, opírající se jako o sloup

o sobectví, zle proslulý manchestrism. —
A Ruskin s týmž ohnm, jako kdysi na

obranu Turnéra, vystoupil nyní jako originální

myslitel sociáln ekonomický na obranu lovka
proti lovku. Spravedlnost — to nejhlubší

a zárove nejvyšší tón jeho plamenných epi-

što\ které vydávány v asopisech vzbudily

v Anglii ohromnou boui rozilení ... a od té

doby podryly jeho slávu, slávu proroka krásy.

Arci ! Zaal hlásat vc na svt neobvyklou,

spravedlnost, zaal bohatým fabrikantm a bez-

svdomným podnikatelm kiet na plno do

uší, že nemají pražádného práva na majetek

chudých ... od té doby bylo zle ! Vychován
byv v duchu opravdu kesanském, nebral na

lehkou váhu první jeho píkaz o lásce k bliž-

nímu a proto vzplanul neutišitelným ohnm,
když vidl, že v praxi to tzv. kesanství je

bídná lež a blasfemie nejukrutnjšího spsobu.
Z tch dvou prostých, ale velikých zdroj

:

spravedlnosti a lásky ke kráse vyplynul jeho

originální názor o politické ekonomii, o dl-

nické a zamstnavatelské otázce, o kapitálu

a práci
;

své myšlenky o tch vcech uložil

v knize »Tonnito poslednímu « (Unto this last)

»Dary prachu* (Munera pulveris) a v listech

psaných dlníkm s názvem »Fors clavigera«.

Ale nešlo mu zde jen o hmotné vyrovnání

rozporu mezi prací a kapitálem. Naopak ped-
njší mu ješt bylo, aby duše dlník byly

zbaveny otroctví, vyvedeny na vyšší obzory

životní, aby dlník stejn jako jeho šastnjší

bližní, neodsouzený k tžké práci tlesné, byl

úasten veškeré krásy rozprostené v pírod
a v nepebraných pokladech umní. Vycho-
vávat ty zástupy umazaných dlníkv, aby se

jim rozjasnilo poznání krásy, stalo se Ruski-

novi vážným úkolem
;

po kolik let vyuoval
dlníky kresb a shledal, že nalézá se v nich

pes všechnu dinu a utlaování mnoho nadání

k lepším vcem, které by se mohlo pln rozvít,

kdyby nebylo nynjšího, zavržení hodného

poádku spoleenského, založeného na krutém

sobectví a bezohledné konkurenci. Uznejte své

povinnosti naproti práci a dlníku, dbejte

písn spravedlnosti, chovejte se k dlníku,

jako byste se chovali k vlastnímu synu na

jeho míst, volal mocn Ruskin— a rozkvašení

naproti smlému kazateli vcí jaksi samozej-

mých bylo tehdy tak silné, že vydavatelé

asopis »Cornhill Mag.« a »Fraser’s Mag.«

museli zastavit tisk lánk Ruskinových. Po

vydání list »Fors Clavigera« byl prohlášen

za nepítele spolenosti, protože nešetil ani

pátel, vida na nich tytéž neesti, jako na ne-

pátelích, zejména že obrátil se proti lichv a

úrokm vbec; soudobá kapitalistická a fabri-

kantská vrstva anglická vidla v nm pímo
revolucionáe. A on v pravd byl revolucioná-

em, nebo chtl, aby spolenost založena byla

na spravedlnosti, základ to pro fabrikanty a

podnikatele nepohodlném a podvratném.

Pes všechen svj ohnivý idealism don-

quixotský a pes všechnu víru, že lze usku-

teniti tento utopický systém mezi lidmi, vidl

Ruskin, že píští krásnjší skutenosti není tak

blízko. A proto po spsobu jiných utopist

pokusil se založiti malou obec, kde chtl pro-

vésti své zásady. Zakoupeno územíko a sdru-

žen kruh pátel, jenž dal si jméno »Cech svá-

tého Jií« (Guild of St. George)
;
v osad do-

pouštna byla pouze práce runí, všechny ne-

návidné stroje byly naprosto vyloueny, jak

bylo ovšem pochopitelno z odporu Ruskinova

k »železným asm«, lomozu a koui. V osad
založena též originální sbírka umleckých a

emeslných výrobk, pírodnin atd. zcela od-

chyln proti obvyklým spsobm musejního

uspoádání. Do sbírky této byl totiž pojat vždy

pouze jediný zástupce svého druhu, ale ze všech

vždy nejdokonalejší, tak aby pozorovatel nebyl

utlaován množstvím variant mén zdailých,

nýbrž na jediné ukázce vidl nejkrásnjší typ.

System tento ml sloužiti k tomu, aby v di-

váku se vypstovával obdiv, kterýž pokládal

Ruskin za první podmínku lásky ke kráse a

pochopování umní. Tato sbírka byla vlastn

jediným cenným výsledkem kolonisaního po-

kusu, nebo osada se záhy rozpadla pro nedo-

statek organisaní spsobi losti ;
— dnes je sbírka

bývalého »Cechu sv. Jií « v museu Sheffieldském,

uprosted msta nejvíc poníženého fabriní výro-

bou, msta, kde dlníci v bezdeché lopot nej-

víc pozbývají své lidské dstojnosti, svobody,

duší a smyslu pro krásu pírody i umní.
Svým ideálm sloužil Ruskin s obdivu-

hodnou silou pesvdení, s obtmi zdraví,

penz a pohodlí. Veliké jmní své, zddné po
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rodiích, obtoval nadšen pro úely, sloužící

veejnému prospchu a vždy byl ochoten, ješt

více snížit! své osobní poteby, když bželo

o provedení krásné myšlénky. Oxford, kde n-
kolik let pednášel o umní jako universitní

profesor (od roku 1869.), má mnoho památek

jeho obtavé práce. V Oxforde také je uloženo

množství jeho vlastních prací umleckých (akva-

rely, pérokresby a j.), vesms studií pírody,

kteréž nad nj nikdo nezbožoval horoucnji

a s vtším pochopováním. tte jen nkteré

velkolepé, básnické pasáže z jeho » Moderních

malív« a užasnete, jak vidl tento vzácný,

krásný duch do pírody — a co vidl za ní

!

Ale nejen v této ptisvazkové práci monumen-
tální — všude jinde bez oddechu poád Ruskin

uil své vrstevníky, aby drželi se pírody, po-

chopovali ji a pochopovali Ducha, jenž jí bez

ustání vlaje jako Spravedlnost a Krása. Ty
knihy jsou psány podivn, nemají vbec vzoru

v literatue,- bývají jako improvisovány v ohni,

s vtami pímo plápolajícími, extatickými a

zase prostými, jak by je býval psal starý básník

nkteré knihy Starého Zákona. Dikce biblická

asto tu zazní, ale to není úmyslná ozdoba

nebo marota, nikoli: ío plyne z hlubin Ruski-

nova srdce a slévá se dokonale s tím, co plyne

z jeho pesvdení a prorockého horlení. Nebo
vru on byl prorokem, stejným jako ada tch
starých prorok z Písma — i tvá jeho byla

v pravd prorocká. A proroctvím, vím, jsou

i jeho horoucí knihy. GAMMA.

ANTE PORTÁM COELI.
SKIZZA SATIRICKÁ. PANU VIKTORU DYKOVI.

Den soudný pišel se vší konsekvenci,

s efektem astých, sirných výbuch,
jimž v záptí vždy cherubíni tencí

své methodické vzkikli »ichuchu !«

I drobily se Athény a Yorky,

jak na silnicích štrku hromádky,

jsou zaplaveny selanky a dvorky,

lid bodrý, hloupý až — se všemi hovádky.

Mor zdávil msta, jejich skvlé snahy

a vné války moudrých krinolin,

i vyšeteno jednosvorn záhy,

že »toto všecko« iní Hospodin.

Nuž bohatci se se své záe shýbli

v serviln nízké kivce pokorné

a mameluci užívali bibli

na medicíny lžíce odporné.

A panny v ob odbarvily vlasy

a rety své . . . vše málo pomáhá

!

Juž zbylým davem nesmlé jdou hlasy,

že Belzebub je istší povaha.

Však konen i zbytky zašly strachem . . .

A jenom moe, plné ješt hnvu,
a jenom moe v stálém hluku plachém

zdusilo všecko ve svém erném zpvu . . .

Den soudný byl pak se vší konsekvencí,

s efektem astých, sirných výbuch,
jimž v záptí vždy cherubíni tencí

své methodické vzkikli »ichuchu!«

. . . Typické nebe, známé od poátku,

slohové, vkusné svtel výzdobou,

kde blaženci dlí v neutrálním chládku,

nemocní tém bílou ctností svou

;

kde David-exkrál, rovnž všude známý,

a znovu krásná Maí z Magdaly

a nad vše Petrus, který cítí s námi,

však proto si tok stáí nezkalí.

Pak myslím ty, již slouží ku okrase

:

to píslušníky ceremonních gard,

a dál a dál ... A vším tím vont zdá se

odrdy dobré patchouli a nard . . .

To uvnit bran . . . Však co že bylo zevn?
Lid vzkíšený tu ekal ortel svj,

své srdce v rukou nesl každý zjevn
a zbablejší pli: »Ulituj!!«

Nadšenci shaslí, v ruce srdce vlažné,

z njž plamínek už zpívat umlká,

i dti, strachem nemotorn vážné,

jak panenská je nesou jablka.

A mnich srdce dme se vodnateln,

své srdce krásky klckem cit trou

a filantrop je vznáší divadeln

v rostoucím šumu venku ped branou.

Vzruch spsoben, když básník vlek’ se tudy

(na zbytená svá paskvil létadla),

své srdce zvedal obligátn chudý,

jež bylo smutná trofej uvadlá,

neb stružky krve hrkokem z ní sply
jak tmavorudá pásma bavlny

a kol ní njak divn rozechvlý

se šíil nimbus dosti chatrný.

I ten zjev ale sevšednl a zapa
a vlastní práci poly obavy,

milenci naivní poínali plakat

pro malé híchy svého pohlaví . . .

Groteskní mušle zatroubily trará ! . . .

(zde ekal každý signál jiných plic!).

Jen utrpla tradice tím stará

o soudné troub . . . Jinak ovšem nic.

Vzdor pracné snaze bezpenostní správy,

jen po partiích naplovat sí.

pec jedni druhým rozbíjeli hlavy . . .

Bh usmíval se . . . Co ml init mí ? ! . . .

J. OPOLSKÝ.
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Z UMLECKÝCH KRITIK J. K.

HUYSMANSE. II. DEGAS. Nepa-

matuji se že bych byl býval kdy tak pohnut

jako když jsem se v roce 1876 ocitnul ped
díly Degasovými. Pro mne, jejž nikdy nepoutaly

obrazy školy hollandské, které uspokojovaly

moji touhu po realit a intimním život, bylo

to opravdovou radostí. V Gazette des Ama-
teurs, listu to vydávaném p. BuchelinDefioreu-

nem, kde jsem tenkráte debutoval, napsal jsem

tyto ádky.
»P. Degas vystavuje dv plátna pedstavující

tanenice opery; Ti ženy v sukních ze žlutého

týlu drží se v objetí; v pozadí podzdvihající se

kulissou prokmitají ržová trika balletu
;

tyto

ti ženy jsou postaveny se zázranou pravdou.

»To není žádná smetanová a umlá ple,

to jest skutená ple ponkud uvadlá úinkem
pasty a líidla. To jest absolutní skutenost’

a jest to opravdu krásné. Odporuuji rovnž
obsah, který visí nad tímto, torso ženy, která

se naklání ku pedu a dv kresby na ržovém
papíe, kde jedna ballerina ukazující záda

a druhá, jež si uvazuje stevíc, jsou podány

se svžestí a silou neobyejnou".

Ta radost, kterou jsem cítil jako hoch vzr-
stala od té doby pi každé výstav, kde byly

obrazy Degasovy.

Narodil se malí moderního života a to

malí, který nevycházel od nikoho, který se

nepodobal nikomu, který pinášel do umní
nco zcela nového, postup v práci zcela nový.

Švadleny ve svých dílnách, tanenice pi cvi-

ení, zpvaky v kavárnách, sály v divadlech,

dostihy, portraity, amerití obchodníci s bavl-

nou, ženy jak vycházejí z lázní, effekty z bou-

doir a loží, tyto všecky tak rzné sujety

byly malovány tímto umlcem, o nmž se ale

rozhlašuje, že nikdy nemaloval nic jiného než

tanenice.

Tohoto roku ballety mají ale pece pevahu
a tento muž, který má temperament tak jemný,

který je tak nervosní a jehož oko jest tak

plné postav lidských, jež se pohybují v um-
lém svtle plynu aneb v matném a smutném
svtle pokoj vedoucích do dvora sám sebe

pekonal, je-li to ješt možno.

Podívejte se na tuto zkoušku v tanci, jedna

tanenice schýlená, která si pivazuje tkanici

a druhá, jejíž hlava ízne žaludek a odkud ze

záplavy zrzavých vlas vynívá zahnutý nos.

U obou stojí kamarádka v mstském šat, typ

davu, s tváemi plnými pih, s vlasy sesa-

nými pod kloboukem, který se ježí ervenými
péry a matka kterákoliv v epici, s šálou

kvtovanou, stará domovnice s výrazem osoby

oddané alkoholu, rozmlouvají spolu bhem
paus. Jaká pravda ! Jaký život ! Jak všechny

tyto figury mají vzduch, jak správn svtlo

dopadá na scénu, jak jest zachycen výraz

tchto tváí, nuda pi obtížné práci mecha-
nické, pátravý pohled matky, jejíž nadje roste

jak tlo její dcery se stává ohebným, lhostej-

nost kamarádek k únav, kterou už znají, jak

to vše jest napsáno s prozíravostí analysty,

který jest práv tak krutý jako subtilní.

Jiný z jeho obraz jest pochmurný. V ob-

rovském sále kde se cvií leží žena majíc e-
listi v dlaních, socha to nudy a umdlení,

zatím co jedna její kamarádka majíc sukn ze

zadu navrhnuté nalenochu židle, kde sedí, dívá

se rozmrzená na skupiny, které se toí za

hry hubeného houslisty.

Však hle nyní zaujímají zase svá dívjší
postavení jako clowni. Odpoinek jest u konce,

hudba opt vrzá, tortura úd zapoíná znova,

a v tchto obrazech, kde postavy jsou asto
íznuty rámem jako v jistých kresbách japon-

ských, cviení jde stále rychleji a rychleji,

nohy se zvedají v taktu, ruce se keovit
zachytají tyí, které se táhnou kolem sálu

zatím co špika stevíce bije freneticky v pod-

lahu a rty se automaticky usmívají. Hluše

stává se tak úplnou, když upeme oko na

tyto tanenice, že všecky obživují a zrychlen

oddychují, že slyšíme hlas velitelky, který

pehlušuje ostrý skípot houslí: »ku pedu
opatky, boky vtáhnout, opete se o záloktí,

natáhnte se« tu na toto poslední kommando
velká evoluta se dlá, zdvižená noha táhnouc

s sebou celou záplavu sukní opírá se keo-
vit jsouc stáhnuta o nejvyšší ty.

Pak metamorfosa jest hotová. Žirafy, které

nedovedly se prohnout, slonice, jichž klouby

odpíraly pohybu, staly se nyní úporným cvi-

ením obratnými. as uení jest u konce

a vizte je te, jak vystupují veejn na scén,

jak dlají pirouetty, jak poletují, jak jdou ku

pedu a do zadu po špikách ve svtle plynu,

v paprscích elektrického svtla a zde pan De-

gas je zachycuje v plném život ped rampou,

chytá je v letu, když skáou aneb iní po-

klony posýlajíce rukama obecenstvu polibky.

Pozorování jest tak pesné, že v tchto sé-

riích dívek fysiologista by mohl dlati zají-

mavé studie o organismu jedné každé z nich.

Zde hmotná amazonka, která se rozvíjí a stává

jemnou, ale jejíž barva vadne úinkem ubohé

stravy, tu ženy anaemické ubohé to bledé by-

tosti, které spí ve visacích lžkách, udené
po cvieních svého emesla a pedasn vy-

erpané, tam zase dívky nervosní, suché, jichž

svaly vyskakují pod trikem, opravdoví to kam-
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PEGAS
ŽENA V LÁZNI.

zíci konstruovaní výhradn pro skákání, opravdové tanenice s ocelovými zpruhami a železnými

klouby. A kolik jest jich okouzlujících mezi nimi, okouzlujících zvláštní krásou, již tvoí

pirozený vdk s charakterem obyejné holky. Kolik jest jich uchvacujících skoro božských

mezi tmito holikami, které žehlí nebo nosí prádlo, mezi tmito zpvakami, které otvírají

ústa a nosí erné rukavice a mezi tmi tanenicemi po provaze, které lezou až ke stropu cirku.

A pak jaké studium svtelných effekt ! Upozoruji v tomto ohledu na loži kreslenou’_pa-

stelem, prázdnou loži sousedící se scénou s polozdviženou tešov ervenou plentou a ješt

tmavším pozadím tapetovým. Nad tím na balkon sklání se žena z profilu dívajíc se na herce,

kteí vou; ton lící rozehátých teplem sálu, krev, která zbarvuje okolí lícních kostí, její

inkarnát planoucí ješt v uších již na spáncích chabne, to vše jest ku podivu exaktn po-

dáno v té vln svtla, která to obklopuje. Výstava p. Degase obsahuje tento rok asi tucet

prací. Již jsem jich citoval nkolik, poukáži ješt na dv výborné kresby, z nichž jedna,

hlava ženy zasloužila by úpln viseti v Louvru u kreseb francouzské školy a nyní zastavím

se na nkolik minut ped portraitem želaného Duranty-ho. Rozumí se samo sebou, že p. Degas

vystíhal se všelikých tch hrzných pozadí, malím tak drahých, záslon šarlatových, olivov

zelených, mile modrých, neb skvrnitých jako vinné droždí, zelenav hndých a šedivých, což

jsou všecko rány pstí ve tvá pravd, neb konec konc osoba, jež se chce portraitovat,

mže se malovat doma, na ulici, v rámci skuteném, všude, vyjmouc ovšem uprosted

uhlazené pasty prázdných barev. P. Duranty jest tu uprosted svých tisk a svých knih sed
ped svým stolkem a jeho tenké a nervosní prsty, jeho ostré a uštpané oko, jeho pátravý

a pronikavý vzhled, jeho suchý úsmv zjevují se mi znova pi pohledu na toto plátno, kde

karakter tohoto zvláštního analysty jest tak dobe podán.

Jest tžko péru podat teba jen neuritý pojem o malb p. Degase; ona má svj equi-

valent jen v literatue a kdyby bylo možno porovnat tato dv umní ekl bych, že technika

pana Degase mi pipomíná v mnohém ohledu literární techniku Goncourt. Jsou to jak oni

oni nejraffinovanjší a nejvybranjší umlci tohoto století. Práv tak aby uinili viditelným

a skoro živým zevnjšek lidské bestie v tom prostedí, ve kterém se hýbe, aby se ukázali me-
chanismus jejích vášní, aby vysvtlili pochody a spojení jejích myšlének, pirozený rozvoj jejích

neestí, aby vyjádili i ten nejprchavjší z jejích dojm musili si Jules a Edmond de Goncourt

ukovati ezavý a mocný nástroj, utvoit! novou palettu ton, originelní slovník, nový jazyk;

rovn tak aby vyjádil zjev bytostí a vcí v atmosfée, kteráž jest jim vlastní, aby ukázal

pohyby, držení, gesta,

hru fysiognomie, rz-
né tvary šat a toilett

v slabém neb exalto-

vaném svtle, aby vy-

jádil effekty nepocho-

pené aneb prohlášené

za nemožné k malo-

vání až dosud, musil si

utvoiti p. Degas ná-

stroj práv tak jemný
a široký jako ohebný

a pevný. Také on mu-
sil si vypjovat! ve

všech slovnících ma-

líství, kombinovati es-

sence a oleje, aqua-

relu a pastel, temperu

a gouache, utíti si

nové barvy a zavrh-

nout pijatý recept su-

jet. Malba to odvážná

a zvláštní, která se

odvažuje na nevaži-

telné, která zachycuje

vzduch, jenž pozdvi-
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huje gáz na triku, která dává cítit vítr vzbuzený skoky, jenž rozvírá na sebe složené týly

sukní, malba uená, ale pece zase jednoduchá, která se chápe pós tch nejkomplikovanjších

a nejodvážnjších, která podává práci a napjetí sval, nejnepedvídanjší zjevy v perspektiv,

která se odráží, aby podala pesný dojem oka, které sleduje miss Lolu ana šplhá silou

svých zub do nejvtší výše sálu Fernando, nakloniti celý strop cirku. Pak jaké definitivní

upuštní ode všech process modelace a stínu ode všech tch starých, klamaných process

ton hledaných na palett, ode všech tch eskamotáží, jimž se uí už od století. Jaká to

nová applikace optické smsi od as Delacroix-e, to jest ton nemíchaných na palet, jež se

obdrží piblížením dvou jiných. Zde na portraitu Duranty-ho vizte ty plošky ržové skorém

kiící na ele, zelené ve vousu, modré na sametu kabátu
;

prsty jsou udlány žlutou ohrani-

enou fialovou arou. Z blízka jsou to namlácené na sebe barevné árky, které se tlukou,

lámou a ani se nezdají patiti k sob: na nkolik krok jest to harmonie, která podává precisní

tón pleti, pleti, která se tese, která žije, jak nikdo nyní ve Francii ji nedovede podat. A práv
tak jest s jeho tanenicemi. Ta, o které jsem mluvil výše, ta zrzavá s orlím nosem, má stín

na hrdle udlaný zelení, konturu lýtka ohranienou fialovou arou : z blízka triko jest udlána
silnou arou až se partel rozstíkl

;
zdálky jest to napnutá tkanina na noze, pod níž hrajou

svaly. Žádný malí od Delacroixe poínaje, kterého on studoval dlouho a který jest jeho oprav-

dovým mistrem nepochopil tak jako p. Degas manželství a cizoložství barev
;

nikdo nemá
kresbu tak precisní a zase tak širokou, kolorit tak delikátní, nikdo nemá tu vybranost, kterou

Goncourtové kladou do své prosy; nikdo nezachytil v tak osobitém stylu ty nejefemérnjší

dojmy a ty nejprchavjší jemnosti a odstíny.

Jedna otázka naskytuje se nyní. Kdy pak uzná se ten vysoký význam, který by tento

malí v umní souasném ml míti ? Kdypak se uzná že tento umlec jest ten nejvtší, kterého

nyní máme ve Francii? Nejsem prorokem, ale soudím-li z netenosti tíd osvícených, které,

když se dlouho byly posmívaly Delacroixovi jsou ješt v pochybnostech, že Baudelaire jest

geniálním básníkem XIX. století, že pevyšuje o sta stop všechny ostatní mezi kterými jest

i Hugo a že arcidílem moderního románu jest Citová výchova (Education sentimentale) od Gu-
stava Flauberta — a pece literatura jest jak se samo sebou rozumí, umní pro massu to nej-

pístupnjší — tu mohu oekávati, že tato pravda, již dnes samojediný píše o p. Degasovi,

bude uznána až v nedohledné dob. —

DEGAS.
KAVÁRNA NA BOU-
LEVARDU MONT-

MARTRE.

VÁNONÍ VÝ-
STAVA UML.-
PRUM. MUSEA
V PRAZE.*) sluší

vdn vzpomenouti

neutuchající snahy u-

ml.prm. musea o zve-

lebení umleckého pr-
myslu. u nás, kteréžto

snahy však, soud dle

této výstavy nebyly by
dosud nijak koruno-

vány žádoucím výsled-

kem. — 1 co do potu

*) Nedostatkem místa
v posledním ísle pri-

chází tento referát pozd,
vzdor tomu — pro své
celkov správné poža-
davky k uml. prmyslu,
který u nás v samých
zaátcích, —pichází tch
nkolik všeobecných bo-
d v tomto lánku vždy
ješt v as.
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DEGAS. 1=
TANENICE.

celkem slabá, vykazuje výstava jen nkteré oasy, otevírající jakousi perspektivu do budoucna.

Co zejména po prohlédnutí výstavy je nápadno, jest naprostý nedostatek vlastní iniciativy,

neekající popud z ciziny
;

jest cítit jak stojíme stranou velkého svtového ruchu, rvoucí se

a osvžující konkurence ve smru kvalitativním: jest pozorovati lenost vi námaze vlastního,

samostatného vynalézání. Pipadá mi to jako kaluž stojaté vody, v níž jen obas zakrokotá

njaký žabák — a zas dost. Jakým kontrastem jest takový eící se vodopád zdravé práce

ve Francii, Anglii neb Americe. Bude mi namítáno, že nelze nám ani z daleka pomýšleti

na nco podobného u nás. — Nepipouštím zúplna tuto námitku, ani tu, že není u nás

dosti hmotných prostedk, jakých vyžadují asto nekonené i nákladné pokusy; jsem pe-
svden, že ve zmínných zemích nedá rovnž nikdo umlci prostedk, aby si mohl
zkoušet svoje vynálezy. I tam jest ponejvíce odkázán na vlastní pomoc, a není to tam

dojista snadnjším získati si tch prostedk. Jen nehledejme vady mimo sebe. Z vystave-

ných prací je zjevno, že skorém nikdy neklade náš pracovník mítko písné autokritiky na

sebe, autokritiky nespokojující se tím, co na první ráz se bu povedlo neb nepovedlo. Nelze

to ovšem jist zúplna žádati tam, kde schází to nejhlavnjší pro umlecký prmysl — vy-

tíbený vkus. Nepehlížím nikterak, že jiní národové, ku p. : románské rapy, mají za sebou

staletou nepetržitou civilisaci, která dnešním jich potomkm vešla ve form jemného vkusu

do krve. Ale vkus jest vcí, která se dá pstit, vychovávat. Ovšem to vyžaduje jistou námahu,

ale za tu vru stojí ten cíl. A námahy jest u nás tím více teba, ím mén máme po ruce

pomcek, ím pracnji musíme se udržovati au courant, abychom se nehmoždili s vynalézáním

vcí jinde dávno již známých. Pipouštím, že v tom jsme v nevýhod oproti zmínným národm.
A tu ti, jimž není poskytnuta možnost, sami si v cizin pisvojit všechny znalosti, jež vyžadují

doba a pokrok, musí alespo pomocí odborných asopis utvoiti si pojem o pokroku a poža-

davcích jinde kladených. V tom ohledu pak pro naše zaátky knihovna umlecko-prmyslového

musea úpln staí. Aby nebyl však náhled mj nesprávn vykládán, nemíním snad ekání

na ony popudy z vní, z ciziny, nabádající jen ku bezmyšlenkovitému kopírování toho, co

jinde lépe se dlá, nýbrž myslím tu jen ono vzpružení vybízející ke konkurování, eventueln

pekonání vlastním lepším. — Jsou píklady, kde sdružení neb rodiny, vzdáleny svtového ruchu,

utvoily si svoji specialitu v nkterém oboru umleckého prmyslu a práce své pak s úspchem
rozesílají po celém svt. A má-li nkdo
opravdovou snahu a chu k nemu, ten

si již najde po pípad závod, který s ocho-

tou mu pijde vstíc, dávaje mu k disposici

leckteré pomcky, jak i z vlastní zkuše-

nosti vím. Konen nezapomínejme, že um-
lecký prmysl není emeslem, sloužícím

ku pouhému výdlku. Tak jako výtvory

umní, zrovna tak jsou výtvory umleckého
prmyslu projevem toho, co tvoící umlec
cítil a ml potebu vyjádit. A výsledek

jest pak též rovnocenným
;
alespo myslím,

žc nebudu sám, pak-li tvrdím, že mistrov-

ský kousek umleckého prmyslu mne pi-

vede do podobného nadšení, jako njaký
krásný obraz neb socha. Nesmí pak být

umlci rozhodujícím, bude-li za své namá-

hání i jen ásten odmnn
;

vlastní od-

mnou vždy musí mu být jeho radost

z práce, pi které pak i materiál, v kte-

rém tvoí, se mu stává ním preciósním,

rozkošným.

Ostatn uvedu níže doklady, že tam,

kde se jeví snaha i v poátcích, dokonce

již i naše obecenstvo, které se dosud mnoho
nestaralo o práce toho druhu, poíná jevit

jakousi zálibu na nich. Ovšem, že nestal

jsem se následkem toho ješt optimistou
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v tom ohledu. Pomrn etn jsou

na výstav zastoupeny práce z ko-

vu. Jako nejvážnjším pracovní-

kem v oboru tom se tu jeví J.

L. Nmec. Pokud vím, zdržoval

se delší dobu v Paíži, i myslím že

práv proto jest nutno klást na nho
písnjší mítko. Pokud se použití

materiálu týe, tším se, že nepe-
stane na tom, co vystavenými pra-

cemi naznauje. Vzhledem formální

komposici, nevykazuje tato projev

njaké samostatnosti. Nemíním, že

by práce Nmcovy byly kopiemi

prací nkterých mistr, ale známe
ty motivy po pípad v zdailejším

zpracování. Tak na p. : Hlaviky
v kruhu, provedené v plochém re-

liéfu, jsou dnes motivem již píliš

bžným. Pakli se takový motiv

znovu použije, má oprávnnost jen tehdy, je-li v pojmutí a provedení originelnjším a dokonalejším,

což zde neshledávám. Pi jedné z nich pokládám za šastné, použití perlet co pozadí. Jehlici,

utvoené z javorového listu s dvma plody javorovými na etízcích, vytýkal bych nedostatené

využití toho motivu
;
psobí na mne chud. Odvážným jest, dlat po Damptovi a Carabinovi

takové malé plastiky. Za zcela pochybené pokládám misku s emailem. Nehled k nepíjemnému
sestavení barev, jest zde v materiálu docela cizím motiv národního vyšívání. Takové

nemístné appelování na vlastenecký cit by ml pan Nmec již penechat povolaným initelm.
Mezi ciseléry lze též vážn poítati s Jos. Hirschem. Okazuje smysl pro barvu kovu

a patiny
;
provedení prací jest bedlivé. Ale hlavní vc, komposice své tvoí z motiv jakéhosi

krouceného kapání, majícího pretensi na modernost, a které emeslným zpsobem stále opakuje.

Vzdor tomu však nechá tušit, že lze od nho požadovat vážnou práci. Za to nad jeho ex-

posicí visí práce Rich. Schorchta »Secesse« ve smyslu commis-voyageurském. Zajímavým jest

kontrast prací Maudra vedle Grnfelda. Kdežto poslednjší vyniká svými pracemi co do be-

dlivosti a zvlášt vzorným montováním, jsou pedmty Maudra, zejména monstrance a ciborium,

kivé, ba ani sletovány nejsou. Jinak mne vci obou

zmínných nedovedly upoutat. Již zdáli píjemn p-
sobí distinguovanými barvami výstava pí. A. Boudové.

Celá ada zajímavých keramik je zde shromáždna,

z nichž lze souditi, že nejsou to první pokusy a nezsta-

nou také posledními. Nábh jest šastný
;
pi dnešní vy-

splosti práv tohoto oboru, kde, jak sami Francouzi

tvrdí, z technické stránky skorém vše jest již vykonáno,

nebude smt pí. Boudová zstat státi. Ale i v ohledu

formy a dekorace bude jí teba strojit nová pekvapení,

pakli hodlá s úspchem závodit s nejlepšími pra-

cemi, jež až dosud byly provedeny; a to chtít jest

nyní, kdy osvdila nadání v tomto oboru, její po-

vinností. Ze zájem obecenstva o to zde jest, svdí
to, že tém všechny práce pí. Boudové jsou pro-

dány. Rzná záhlaví, touže dámou vystavená jsou

pro dnešek již píliš obvyklá. Frís ve své klidné

tlumené harmonii psobí píjemn. Nedaleko vysta-

vuje Beneš nkteré návrhy textilní. Podstatn no-

vého neukazuje nám nic; a jeho frísy na látku pa-

tronované jsou ukázkou zpsobu obchodnického vy-

koisování nového smru, zabhnuvšího se do laci-

ného manýrismu. — Tak i rámy a paravent H.
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Richtra, jehož vkus z pravidla bývá

lepším, dokazují, že se má modern
jinak rozumt. Vystavené interieury

nevynikají nad prostednost. Firma

Meyer ve snaze, vyhnouti se kehkosti,

v moderním nábytku tak asto se

vyskytující, vystavuje nábytek ekl

bych humpoláckého vzezení. Nej-

slabší snad v tom interieuru je okno se

sousedícími etažéry
;
vypadá to jako

nudlová polévka, v které plavou kvty
z polorozpuštných bonbon.
U výšivek, kde jest opt mnoho

národního vyšívání použito bez po-

rozumní specielního pvabu origi-

nál, jak pokud se týi dekorativního

vyplnní plochy a pomr vyšívání ku

prázdným plochám, tak i barvy, lze

jen podotknouti, že zejména ve volb
vyšitého vzoru nejeví se dosud vbec
njaká samostatná invence. Mnohé
práce pak i co do provedení dlají dojem zaátenický. Tak mnohé z prací pokraovaci

prm. školy v Karlin. Nkteré z applikací kvt a rostlin mají vhodn zladné barvy ale

stylisace jest nedostatená. Skláství jest slabé. Vyjímaje vzhledné kopie starých vzor, jež

pinášejí sklárny hrabte Harracha a firma Meyrv synovec, jsou pedmty, mající ukázat

ruch moderního skláství, nad míru slabé. Tak prvnjšího závodu sklo vrstvené jest vzhledu

tvrdého a barvy velice nepíjemné; leptání velmi neisté a zacházení se zlatém nešikovné a

nevkusné. Emailové malby firmy Meyrv synovec jsou co do komposice pode vší kritikou.

Sklo »Fenomén« firmy Jan Lotz vdova v Klást. Mlýn zdá se zpsobilým k docílení pkných
efekt

;
i mnohé formy se zamlouvají. Nepíjemn psobí nahromadní takového množství

tchto pedmt vedle sebe.

Knihaství a vazby knh nepivádjí rovnž nic nového ani významného. Bezvadná istota

práce nesmí se u knihae pokládat za zvláštní zásluhu. U vazeb nakladatelských firem straší

ješt dosud pugetky fialek a frgismajnicht
;
vhodn to pak dopluje kytara, msíek a sla-

víek v obvyklém uspoádání. — Nelze pak s dostateným drazem poukázat na do nebe

volající soustavné kažení vkusu dtí rznými výplody ilého nakladatelství J. R. Vilímka.

Není to tak bez významu, jak snad nkomu by se zdálo. Pracuje se tím pímo proti snahám
rzných korporací, jež hledí úrove vkusu zvednout, když zmínným podnikem se obzvlášt

v ohledu zjemnní smyslu pro barevnou harmonii pímo barbarsky postupuje. Jsou tam ku p. :

hry barev, urené pro nejútlejší mládež, mající za úel, aby se dti záhy nauily rozeznávat

barvy ervenou, zelenou, modrou atd. Bylo by to v poádku, kdyby ty barvy nebyly re-

presentovány surovým materiálem anilinovým. — A výtka ta platí v první ad umlecko-
prmyslovému museu, které pipuštním podobných výrobk ješt podporuje to, emu by
mlo vypovdt válku na nž. A. HOFBAUER.

PRÁVY A POZNÁMKY. SMUTNÉ KAPITOLY. TŽKO U NÁS DOMOCI SE po-
kroku. Není chvíle, kdy nebylo by teba stýskati si na ubohost našich pomr. To, co drtí

snažení národní vbec, opakuje se v pomrech našich specielních zvlášt. Je to snad již ne-

zbytnou souástí eské povahy, že tak asto nebývá dbáno zájmu celku, jak by si toho bylo

páti, že tak asto pro osobu a její poteby zapomíná se povinností k celku, který živiti je

u nás tím vtší potebou, ím mén nás, potebou nutnou, které dbáti tím více písluší tm,
kdo více mohou, ale i stejn tm, kdo s menší hivnou picházejí. V tchto posledních bývá
obyejn discipliny dost, ukázalo se to skoro pi všech píležitostech. Že však se tak nestává

u vdích našich lidí v národ, u prvních politik, úedník a uenc, je dostaten známo, je známa
celá ta ada vládnjších než vláda sama, policejnjších než policie sama, ty všechny úkazy,
na nž v tisku tak zhusta bývá poukazováno. Máme tu smutnou povinnost poukázati k po-

dobnému zjevu v oboru umní.
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na.

Národní Listy ze dne 26. února pinesly zprávu: »Professorský sbor akademie výtvar-

ných umní navrhl ministeriu, aby místo uprázdnné po krajinái Maákovi zadáno bylo

R. z Ottenfeld.« Zpráva nebyla dementována, dlužno ji proto bráti za správnou. Bylo v den-

ních listech proti Ottenfeldovi psáno se stanoviska národního. Nesnášíme se s tím, ponvadž
je známo, že Ottenfeld svj eský pvod nezapírá, neschvalujeme toho, teba bychom

r

byli

pesvdeni, že Ottenfeld dodnes neovládá tolik eštiny, mnoho-li k uitelskému psobení svému
má zapotebí. I to pi pevné vli dá se dohoniti. Nám nejedná se v takovýchto dležitých

vcech o stanovisko národnostní, ale hlavn a pedevším o umlecké. A jsme si jisti, že

všichni ti, kteí s umním eským upímn cítí, neozvali by se, kdyby této umlecké stránky bylo

pedevším dbáno, a kdyby jí k vli povolána síla i z ciziny, z té ciziny, kde umní dneška

stojí vysoko nad naším, z ciziny, za níž tak siln pokulháváme. Bylo by naším páním,
teba to tak mnohým nebylo vhod, kdyby povolána byla síla plného svtla, kterého u nás

tak je potebí, umlec, který by v plném tvoení dovedl zkypiti kus té pdy, jíž u nás

není nedostatek. To ovšem u nás se nestalo. Tou zásadou ídili se u nás ped 50 lety, ovšem

že s neporozumním, které omluviti bylo nutno, ponvadž výbr sil pipadal lidem o umní
sice se zajímajícím, jemu však nerozumícím tak, aby s prospchem voliti mohli ruce povolané.

Dnes tato výtka, tato okolnost odpadá. Dnes je v rukou našeho výkvtu výtvarnictva, pro-

fessorského sboru malíské akademie, navrhovati nástupce Maákova. A tak byste oekávali, že

výbr bude takový, že uspokojí aspo všechny ty, kteí nemají ve vci žádný osobní interes,

kterým je svátou vc a ne osoba. Kdyby to bylo všude jinde, bylo by to možno, jen u nás ne,

kde rozhodují vždy jiné vci než zájem o vc. Nebylo dost na tom, když ped dvma lety

tímže prof. sborem pro všeobecnou školu akademie, kde práv nejopatrnjší ruky teba, navr-

žena byla umlecká mrtvola G. Roubalíka. Mleli jsme tehdy, dnes toho ovšem litujeme,

z dvodu, že by se zdálo, že mluvíme pro nkoho z mladších. A dnes zasažena má býti

škola krajináská tím, že navržena síla, jejíž umlecký ráz uznáváme, ale pece jen síla pro tento

obor nezpsobilá. Jedná-li se nkomu o to, aby Ottenfeldovi zaopateno bylo místo, budiž,

je to jeho vcí, rná-li se tak státi však na útraty krajináské eské školy, k tomu mleti

nemožno. A tak lovk vru nechápe, jak to možno, že zrovna Ti všichni, kteí
ve svém mládí a své plné síle umlecké tolik prokazovali energie v boji

o úspch eského u m n í, že Brožík, Hynais, Myslbek, Pirner i Ženíšek mohli dnes zapo-

menouti na školu krajináskou, piiujíce

se tímto krokem o nepímé její zrušení. Je

v tom zdánliv trochu umletjšího názoru,

že separování krajiny je zastaralé, a víme

to všichni, jak krajina dnes všude jinde,

i doma, pstována i figuralisty a s úsp-
chem, a bylo by si jen páti, aby ono se-

parování dále se neprovádlo. Že tomu

však povoláním Ottenfelda se nepomže,
tolik rozumti doufáme i my, ponvadž
jeho umlecký obor je píliš znám a ohra-

nien. Bylo by v tom aspo trochu omluvy,

kdyby ti, kteí o zrušení krajináské školy

a pímo, a nepímo usilují, psobením
svým a jako umlci, a jako uitelé pro-

kázali, že rozumné reparirování u nás je

zbyteno, to se ale nestalo a tch nkolik

ojedinlých významných pokus jich žák
dosud nevyváží úspchy absolvent kraji-

náské školy, které dosti asto jsou doku-

mentovány. A dokavad není zde záruky, že

krajináské škole nebude ublíženo, a té zde

v osob navrhované naprosto nestává, nutno

krok professorského sboru považovati za

nešastný. Krok sboru prof. zarazil, a sice tak,

že uznána toho poteba odlišné stanovisko

veškerého tém ostatního umlectva peci-
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sovati. Stalo se tak žádostí, jejíž text podáváme: C. k.

vysoké ministerstvo kultu a vyuování! Dle

zpráv, které se tyto dny na veejnosti objevily, uinil pro-

fessorský sbor c. k. Akademie výtvarných umní v Praze

c. k. ministerstvu kultu a vyuování návrh, aby místo

úmrtím professora Julia Maáka uprázdnné, bylo udleno

p. Rudolfu z Ottenfeldu, malíi ve Vídni. Na Akademii

vyuují dnes tyi malíi-figuralisté : V. šl. Brožík, V.

Hynais, M. Pirner a F. Ženíšek a podle zmínného ná-

vrhu má býti ústav rozšíen o stejné místo páté. Místo

professora krajináství má zaujmouti malí-figuralista a škola

krajináská tímto skutkem má býti z Akademie naší vy-

louena. Tyto zprávy a okolnosti dotkly se velmi citeln

a nemile veškeré obce umlecké, která považuje za svátou

svoji povinnost rozhodn se proti zamyšlenému kroku

ohraditi. Nejedná se jí pi tom nikterak o osoby a jich

zájmy, pohlíží na vše se stanoviska ist umleckého a

její kroky vede pouze zájem a starost o prospch eského

umní. Jako všude jinde, nabývá i u nás v umní kraji-

náství vždy vtší pdy a pi tom takové jakosti a tako-

vého významu, že po našem zdání pipadá píslušným

initelm vnovati krajináství veškerou pozornost, péi

a všemožnou podporu. A nyní má býti zrušena jediná

stolice pro krajinomalbu na pražské Akademii, práv místo

odkud nový, utšený a všeobecn znaleckými hlasy uznávaný rozvoj eského krajináství vzešel.

Tím by mu byla zasazena rána pímo smrtelná. Nepepínáme nikterak, nebo mžeme po-

ukázati na doby, kdy ped Juliem Maákem se na pražské Akademii krajináství nevyuo-

valo a kdy jenom tch nkolik málo šastných, kteí se mohli do ciziny na uení obrátit,

udržovali krajináství naše na živu. Mají se ty asy zase vrátit, mají naši aspiranti v umní
krajináském znova býti odkazováni na školy v cizin, kdy pece nejvyšší rozhodnutí Jeho

Velienstva císae Františka Josefa I. pi založení c. k. Akademie výtvarných umní v Praze

elilo k tomu, aby se domácím talentm poskytla doma píležitost pln se umlecky vzd-

lati? Za nedlouhou adu let pineslo ono nejvyšší rozhodnutí takové ovoce v dospívajících

generacích, že jich spojení s pedchozími a staršími dosáhlo

eské umní takového stupn rozvcje, že se všude bez ostychu

mže stavtí po bok umní druhých umleckých stedisk

naší íše a s nimi estn závoditi. Z píin, které jsme zde

strun práv vyložily, obracíme se tímto svým podáním

k c. k. ministeriu kultu a vyuování jako initeli rozhodujícímu

se snažnou žádostí, aby ráilo laskav uprázdnnou professuru

krajináství pi c. k. Akademii umní výtvarných v Praze na

dále zachovati a psobiti k tomu, by v dob nejkratší ob-

sazena byla umlcem eským, který jediný mže pinésti

sebou náležité pochopení pro individuálnost naší krajiny a

žáky své k umleckému poznávání a líení jejímu vésti.

V Praze, dne 24. února 1900. — Žádost tato podepsána

byla umlci bez ohledu na stáí neb píslušnost k tomu neb

onomu sdružení umleckému. Není to malikost, že podání a

návrh professorského sboru akademie lišil se od soudu veške-

rého umlectva eského, a není to poprvé, co v této vci ne-

bylo dosaženo shody. Stanovisko professor bylo tak mnohdy
odlišné, nikdy však nejevil se odpor vi nmu tak jedno-

myslný jako dnes. A tato jednomyslnost ostatního umlectva
a smlost míti vbec také njaké mínní a mínní odlišné,

a toto mínní které, jak z výše uvedeného znní žádosti

vidno, se nevázalo na žádnou osobu tomu neb onomu blízkou,

A. BOUDOVÁ.
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nýbrž ku vci, sdliti ministerstvu nezstalo ovšem

bez následk. Vyšetování v rektorátu akademie, do-

asné relegování tch žák krajiná, kteí ochotn
sbírali podpisy žádosti, a vystoupení nkterých pro-

fessor z Jednoty výtvarných umlc proto, že lenové

žádost odvážili sepodepsati. Mladá generace v »Mánesu

«

cítila nemožnost spoleného psobení s professory aka-

demie již ped nkolika léty (tebas i umlecký význam
jich ve vývinu našeho umní uznávala), to bylo také

jednou z hlavních píin, pro ruce v »Mánesu« se

spojily ku práci, jejíž výsledek je znám. Stejn ne-

píjemnou je i záležitost nemenšího významu. Není

to tak malicherné, abychom tomu nevnovali nkolik

tch ádk. Jako v »Mánesu« pede dvma lety

(viz Volné Smry II. roník), i v Jednot výtvar-

ných umlc cítna poteba ohraditi se již jednou

proti Rudolfinu. Se stanoviska umleckého pedevším,

z národnostního pokud se administrativy týe, v druhé

ad však také. Jednota uinila tak brožurou Jedna-

telskou zprávou, která zavdala píležitost lživé žurna-

listice redakce Prager Tagblattu ku lánku »Valený
povyk proti nmeckému umní«. Psobení tchto list

je v eské stran všeobecn známo a nepekvapí proto

nikoho z nás pekrucování fakt, pímé, drzé lhaní, které

v listech tch je na denním poádku. Se stejnou chutí

vrhly se noviny i tohoto bodu programu všeho um-
lectva eského, ponvadž v tom jsou všichni za jedno, aby mííce do ciziny a mluvíce o snaze

»vylouiti umní nmecké z Rudolfina«, pimly umlecké kruhy ciziny stejným opláceti

eským umlcm. Slova tato, o jichž naprosté lživosti každý byl pesvden, vyrušila však

prof. V. šl. Brožíka z klidu. On, úpln informován, nedovedl odpovdti jinak, než následujícím

pípisem, uveejnným v Pr. Tagblattu ze dne 2. bezna 1 900, který otiskujeme v plném znní

:

»Geehrter H. RMakteur! Soeben werde ich auf einen Artikel aufmerksam gemacht, der schon

vor mehreren Tagen unter dem Titel »Ein Kriegsruf gegen die deutsche Kunst« in Ihrem sehr

geschátzten Blatte erschienen ist. Wollen Sie die Liebenswúrdigkeit haben, in geeigneter Weise

zu veroffentlichen, dass ich dem Ausschusse des »J. V. U.« die unter dem Titel »Der cze-

chische Verein bildcnder Kúnstler« gemeint ist, nicht angehore. Was meine nationale Aufgabe

betrifft, so finde ich dieselbe einzig und allein darin, durch meine Leistungen — so weit ich

hiezu úberhaupt in der Lage bin — meinem Volke zu dienen, ohne mich dabei gegen Ange-

horige einer anderen Nationalitát zu wenden. Wenn ich daher dem Ausschusse des genanntes

Vereines angehoren wúrde, so músste ich es

ais meine Pflicht erachtet haben, die Fassung

eines Beschlusses nicht zuzulassen, der

seine Spitze gegen das Rudolfinum kehrt.

Bei den' heutigen, schon unertráglichen Ver-

háltnissen, bei denen dem Kúnstler die Existenz

ohnehin fast unmóglich gemacht wir, ist das

Rudolfinum der einzige Ort, wo ein Wettstreit

auf dem Gebiete der Kunst úberhaupt noch

moglich ist. Indem ich Ihnen, geehrter Herr

Redakteur, im Vorhinein den verbindlichsten

Dank sage, bitte ich Sie die Versicherung

meiner vollsten Hochachtung entgegenzunehmen.

Prag, am 1. Márz 1900. Brožík. « Stylisace

sama je píliš jasná, než aby k ní bylo teba
poznámek. Je zde však dále nco, co teba
ješt pipomenouti. Pan Brožík postavil se zde

na svoje stanovisko, lišící se od] stanoviska.

A. BOUDOVÁ.
KVTINÁ.—
ZE SOUTŽE.
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celé umlecké obce eské vbec. Tato v obou stediscích sdružena, Jednot výtv. umlc i Má-
nesu, uznává nezbytnost samostatného vystavování, poádání výstav, o nichž rozhodují umlci
sami a ne utrakvisticko-nmecká spolenost pátel umní a jich úedníci, jen pan Brožík má
dnes Rudolfinum za jediné místo . . . atd. Jsou mezi mladšími i staršími umlci lidé daleko

ne tak situovaní, kteí dsledn Rudolfina se straní, od tch žádá se obtí, jsou jiní, kteí také

vystavují v Rudolfinu, ale vystavují jedin proto, aby existenci svoji uhájili, a iní-li tak, iní

s bolestí v duši, snášíce píkon jim jako umlcm i-
nné — cítíce se na nevlastní pd, jen pan Brožík se

zde cítí doma, on nemusí ob pinášeti, on ohradí se

veejn, že by nepipustil podobnému usneseni. Jsou

dnes, bohudík, pomry jinaí, a je to eským umlcm
jen ke cti, že jste, pane Brožíku, svoji vdí úlohu pro-

hrál a hanebn prohrál, tomu kroku nezamezíte, kdy-

byste se ohražoval sebe více. Umlci eští povedou svoji

vc k vítzství, teba se od ní odvrátily Vaše ruce,

teba se odvrátilo od nho i více Vašeho rázu, cítí na-

opak se všeobecn, že to bez nich pjde lépe a snáze,

ponvadž bude jednomyslnjšího a soustednjšího po-

chodu. Je ovšem pro lidi bez kouska svdomí a citu

pro spolenou vc daleko píjemnjší vyhovti tm kru-

hm, které vládnou mocí, penz', mocné šlecht a bo-

hatým kruhm Rudolfina, než dbáti pízn celé obce

umlecké, která nekupuje obrazy a neiní objednávky.

REDAKCE.

O
BCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA VYSTA-
vuje na svtové výstav v Paíži interieur jako ukázku

stavu našeho umleckého prmyslu. Interieur tento byl tyto dny pedbžn vystaven v nové

budov umlecko-prm. musea. Ponechávajíce si podrobnjší referát na dobu pozdjší, kdy na

míst bude možno stopovati pokrok umleckého prmyslu našeho a porovnávati jej s pokrokem
ciziny, zaznamenáváme zde pouze celkový dojem, jakým práce psobila. Interieur proveden byl

dle návrh archit. J. Fanty a Kouly za spolupsobení celé ady mladších umlc a firem

uml.-prmyslových. Celkový dojem jest píznivý, svdí též o nemalém nákladu, vnovaném
k úelu tomu, i o nemalé píli a snaze autor. Nám ovšem by mén bývalo více. Je pro-

stor, který uvádn jako pracovna bohatého vzdlance eského, tak bohat dekorován, že

první dojem nezve k dalšímu podrobnému shlédnutí. Je zvláštní, že dnes toto oznaeni úelu
interieuru pináší sebou již pesnjší požadavky co do obsahu i provedení díla. Interieur stejn

provedený s oznaením místnosti výstavní pro adu vystavujících firem a prací umleckých
nebyl by nutkal k vytknutí tch nkolik nedostatk v ešení, jaké vykazuje, vnován jsa

pedstíranému úelu. Prostorov rozdlena místnost ve vtší stední ást se tymi pi-

pojenými menšími kouty, z nichž jeden prove-

den arch.Koulou, ostatní celá ást arch. Fantou.

Rzných tch otvor bylo pi rozdlení

vhodn použito jako kaple, jídelny, knihovny

a pracovny vlastní. Nepíznivé osvtlení po-

stranní, k nmuž málo zetele bylo bráno, za-

vinilo slabé osvtlení mnohých ástí interieuru,

jinde zase, jako pi obrazu Libuše, náhodou
docíleno tím zajímavého stlumeného osvtlení.

V barv podailo se celkem rzné asti

takového množství spolupracovník dosti sla-

diti, nepodailo se tak jen ásten pi erno-
modrém alounu stn a nkterých dekorativních

maleb. Formov jest ást arch. Fanty píliš »bo-

hata«. Vliv novjšího hnutí jest zde patrný,

ani ne tak ve form samotné, jako v pravdi-

vosti pi použití materiálu. Úelným však po-

užití toto mnohdy není. Poukazujeme zde pouze

=Z V. MÁA.
ZE SOUTŽE UM.
PRMYSL. MUSEA
KVTINÁ. CENA

II.
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na kožený potah stolu, pespílišné umísování ezby i kovové dekorace i jiných na nábytku

potebném. Na mnohých místech ješt vadí renaissanní ostrost a hranatost, v celku ale je

p;ce znáti pokrok, jenž jeví se v lehkosti truhláského detailu oproti dívjší tžkopádnosti.

Koula sestrojil ve své ásti adu kombinací eských motiv. To co ale vždy pi pracích

podobného rázu celek pojiti by mlo, silné osobité já, chybí naprosto. Zdá se, že by bylo

již správnjší, pedvésti obecenstvu ciziny ne nápodobeniny, nýbrž skuten lidové umní,
které v mnohých jako v keramice i vyšívání nad tyto i emeslem i koncepcí vyniká. Bylo

by tím obecenstvo ciziny správnji informováno, než touto ástí interieuru, který za lidový bude

považován.

\T TCHTO DNECH ODESLÁN PROSTEDNICTVÍM RUDOLFINA JISTÝ POET PRACÍ
» domácího umní na paížskou výstavu. Opt jedna z nešastných exposic, jež posuzována

bude jako representace eského umní, kterému však v as nedopáno o své vci rozhodovat

a vina toho padá opt v tomto pípad na hlavu jednoho vládnjšího výtvarníka než vláda

sama, a který kdys celou akci svým byrokratismem zmail, a na hlavy tch, kteí za ne-

možných podmínek práce své zaslali — exposici sehnané na komando s hry — a ku bla-

máži pispívají, by i jednotlivé práce byly dobré, ty ubohý celek nezachrání. Porot laik
pi tom slavn asistovali pánové : V. Brožík (Was meine nationale Aufgabe betrifft, so finde

ich dieselbe einzig u. darin, durch meine Leistungen . . . meinem Volke zu dienen . . . ),

socha B. Schnirch a architekt J. Schulz; tem pirátm zachována budiž pamt, nebo spolehliví

»Pappenheimští« » pišli pozd ale pec«, a že vykonali svoji asistenci dobe svdí faktum,

že sochai F. Bílkovi vrátili dv devoezby »Orba« a »Podobenství o Velkém Západu ech

«

známé z výstav »Manesa« a vídeské »Secesse«.

P
OD HESLEM »LIEBSCHER« V JEDNOM Z POSLEDNÍCH SEŠIT »OTTOVA SLOVNÍKU
nauného« vnován bratím K. a A. Liebscherovi »dkladný« lánek na 203 ádcích,

(M. Aleši naproti tomu jen 74 ádek) v podob podrobného seznamu všech výrobk zmínných
pán a jich píjemných vlastností. Dležité momenty se zde dovídáme, že hned na poprvé

p. K. L. »v roce 1885 vystavoval o výstav v Rudolfin kolekci 128 ísel, « jež mají být pro

autora polehující, i práv jej vyzdvihují, neb snad jsou pobídkou ostatním, to žel pan vy-

kladatel ve svém výkladu nevykládá, ale každopádn byl to moment klasifikující k nesmrtelnosti

pro Nauný slovník. Dále se dovídáme, že »L. je nadán schopností vybírati si malebné partie

krajináské a upraviti je hbitou rukou v zaokrouhlené obrazové celky.
v (!J »Cesta L— ova

do Bosny a Hercegoviny v 1. 1895 — 96 pinesla novou notu do jeho tvorby. Nové podnty
vyžadovaly zvláštního pednesu, a poteba zvláštních effektv svtelných a jižního ovzduší

vzpružila šttec L—v k zbystenému úsilí. « Pana pisatele mrzí, že »je poet jeho obraz tak

znaný, že na úplnjší výet jejich tu místa není,« a pro samé vypoítávání nedostal se k tak

znanému potu okídlených

vt jak u bratra Adolfa, na

kterého mže být prvnjší prá-

vem žárliv, nebo o tomto píše :

»Tato mnohostrannost tvoení

ostala i na dále píznanou strán-

kou L— ova nadání, avšak

malba dekorativní je pece nej-

vlastnjším jeho oborem«, dále

»že si umí obratn plochu roz-

vrhnouti, že mu malíské vy-

jádení myšlénky neiní obtíže,

že má v pamti hojnou zásobu

pos a pohyb a efektního vr-

žení draperie, že ovládá kresbu

tla lidského a že zrun si

dovede vypoísti dojem celkový

a barevný efekt vyvážiti.« Dále

se dovídáme, že »se neuzavírá

moderním pokrokm techni-

ckým «, že » hluboko procítna

je „Valašská Madonna“, na
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níž dkladné studie na míst konané všude

jsou zjevný a jejíž tlumená barvoškála a pe-
livé technické provedení iní z tohoto obrazu

dílo z L-ových nejsympathitjších« a dále

» pi ocenní neúnavné produktivnosti L-ovy

nesmí se zapomenouti též na jeho práce i 1 1 u

-

straní«, »pro efektní malebnou manýru*. A te
opt vypoítávání prací, žasnu co vše mže
být v »Slovníku«? !,

práce, o kterých mže být

psáno nejvýše v lokálkách denních list
;
nechci

ukazovat na jednotlivé, také ku každé z cito-

vaných vt dalo by se mnoho íci, avšak

dost ! Chtl jsem jen poukázat na smutné

faktum jak se u nás píše pro dílo, jež má
sloužit i budoucím. Známo pec, co takový

slovník u nás znamená, 90 procent píšících

lidí, jež s velkým altruismem podávají ostat-

ním potravu duševní, živí se z lexikonu a

z nhož obsluhují i mrtvé, — pidají njakou
frázi, a hlavn citát, zvlášt ale dobe se dlá
z njaké nové politické hvzdy Francie, nám
vždy sympathické, — a te si p ovažte, jak

z pochybného pramene na píšt. Avšak panu

pisateli to nezazlívám, ten je patrn také al-

truista a dal co ml.
pALLERII STARŠÍCH ESKÝCH MISTR
'-J jsme zahájili v prvním ísle tohoto roníku
Josefem Mánesem — a Mánesem v ní zase

pokraujeme. Je v jeho díle tolik málo zná-

mých nebo málo pístupných mistrovských

kousk — a pérokresba-litografie, jejíž repro-

dukci dnes pikládáme (vyšla v Bellmanno-

vých »Errinnerungen« v Praze r. 1857 ve

dvou tonech), patí k nejrozkošnjším. Je to

dokonalý plein-air, s jasem slunce v pozadí

a s prhledným stínem naped, elegantní jak

njaký genre rokoka a eský a svj, jak

to práv Mánes dovedl.

nEPRODUKCE PRACÍ E. DEGASOVÝCH,
pipojené jako doklady k Huysmnnsovým

lánkm, zahajují adu ukázek vynikajících a

smrodatných prací umní mimoeského, které

hodláme nadále pikládati systematicky a

doprovázeti informaními výklady. K tomuto

rozšíení prvotního programu listu vede nás

jednak okolnost, že se nám až dosud nedo-

stávalo písn umleckého výbru moderní

zahranin produkce a pesvdení, že porov-

návání dnešních snah našeho umní s me-
tami, které si vytýili a jichž asto již do-

stihli umlci jinde, mže nám býti jen ku
prospchu. Po ukázkách umní impressioni-

stického pipojených k lánkm Huysmansovým
pineseme postupn, pokud místo dovolí, aspo
hlavní vrcholky dnešního umní všech národ.
— Ze nejvtší ást listu i hlavní snaha re-

dakce bude nadále vnována umní domá-
címu, nemusíme snad ani zvlášt podotýkati.

TAEVÁTOU SOUTŽ VYPISUJÍ »VOLNÉ
Smry« na návrh pvodní vazby svého ro-

níku, pístupnou umlcm eským. Návrhy
barevn kreslené (neb v pvodním materiálu),

v pvodní velikosti tak, by dle tchto knihaská
práce provádt se mohla, zaslány butež do
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15. kvtna t. r. do administrace » Volných

Smr« Praha II., v Tních . 8. Cena 100

korun. Ku každému návrhu pipojen budiž

návrh pedsádky, t. j. prvé dva listy, z nichž

jeden pilepen je st na vnitní stran desky.

— Návrhy, jež by pepychov nákladnou

výpravou byly v nepomru k asopisu a

finann neproveditelný, jsou vyloueny.

T TMLECKÉ SOUTŽE VOLNÝCH SMR.
U Ku poslední soutži V. S. na bronzovou

plaquettu došly ti návrhy, z nich jeden bez

nároku na cenu. Jury (J. Kotra a J. Preisler)

usnesla se dvma zbylým návrhm vzhledem

k tomu, že nebyly dodány v odlitku bronzo-

vém, jak soutží bylo žádáno, udliti pouze

akcesity v obnosu 60 K a 30 K. Autorem jich

shledán B. Kafka. Návrhy v reprodukci pine-

seme pi nej bližší píležitosti. Po nkolikráte

ukázalo se pi tchto soutžích slabší úastenství

se strany soutžících. Nemže zde býti naíkáno

na njaké nesprávnosti konkurenního Tádu,

ceny vypisovány jsou v takových sumách, jaké

k podobným úelm vnují daleko lépe situo-

vané asopisy anglické, francouzské i nmecké.
Vydavatelstvu V. Smr jednalo se pi tomto

kroku jen o to, aby mladším výtvarníkm po-

dána byla píležitost soutžiti v tchto dekora-

tivních pracích, drobnjších sice rozmrem, ni-

koliv ale významem. .Snaha vydavatelstva až

na nkolik výminek, kdy docíleno i na naše

pomry velice slušného výsledku jak potem
tak jakostí prací, v poslední dob naráží na

nedostatené úastenství konkurujících. A jsou

soutže pístupny všem umlcm eským bez

ohledu na píslušenství k tomu neb onomu
stedisku umleckému. Nemáme ani tak za zlé

umlcm jiných spolk umleckých, že soutží

tch se nesúastní, že aby zvýšením usilovné

práce dosaženo bylo výsledk umleckých, ja-

kých by si bylo páti, aby umní eské zkvetalo

a mohutnlo, ale že v mladších adách zahnízdila

se, mírn eeno, netenost ku zvýšené innosti

i v tchto drobnjších pracích, které dnes ne-

možno podceovati, svdí o špatném stavu

našich umleckých snažení. Je to zjev opa-

kující se v našem umleckém život vbec,

zlo, na které poukazujeme i vi svým pátelm.
O POLEK VÝTVARNÝCH UMLC »MANES«
D vypisuje jen lenm svým pístupnou sou-

tž na plakát III. výstavy spolkové. Skizza

v l

/2
velikosti provedena budiž s ohledem na

použití reprodukce trojbarevného kamenotisku.

Formát provedeného plakátu nejvýše 111X82
cm. Nápisy : III. výstava spolku výtv. umlc
»Mánes« od 15. íjna do 15 listopadu 1900

v Novomstských sálech »u Stajgr«. Skizzy

dodány butež do 15. kvtna t. r. starostovi

spolku St. Suchardovi do uml. prm. školy,

Praha, Rudolfovo nábeží . 6. Cena vypisuje

se jediná sumou 120 korun, která je zárove
— vzhledem k financím spolkovým — hono-

ráem za provedení kresby na kámen. Jury

sestává se ze 3 len
:
jednoho delegovaného

spolkem a dvou umlc-len spolku, konku-
rujícími absolutní vtšinou zvolených, z dvodu
toho povinen každý konkurent vedle obvyklého

hesla zaslati obálku s nápisem Jury a v ní

dv jména juror.

T/OMITÉT PRO POSTAVENÍ POMNÍKU CA-
ru osvoboditeli Alexandru II. v Sofii vy-

pisuje mezinárodní soutž ku získání návrh
k tomuto. Pomník zbudován bude bulharským

národem v Sofii na námstí ped budovou národ-

ního sobrání. Náklad na pomník je vypoten na

300.000 Ir. Podmínky pedpisují: 1. Sochu
cara Alexandra II., po pípad jezdeckou.

2. Sochy ty hlavních pedák války za osvo-

bození Bulharska a pomocník Alexandra II. :

velkoknížete Nikolaje Nikolajevie staršího, nej-

vyššího velitele
;

hr. Ignatva, hlavního pipra-

vovatele války
;
vojevdce Skobeleva a Gurka.

3. Basreliefové vyobrazení aspo ty nejd-
ležitjších moment z války za osvobození Bul-

harska : a) Alexandr II. v mst Kyšinv te
ped vojskem 12. dubna 1877 válený mani-

fest. b) Zobrazeni bitvy na Šipce 9. a 10.

srpna, kde spolu s ruskými vojsky vítzili bul-

harští dobrovolníci, c) Uzavení svatoštpánského

míru. d) Otevení prvého ustavodárného národ-

ního sobrání a po pípad další zobrazení mo-
ment historických. Rozmry pomníku pone-

chávají se úpln navrhovatelm, nutno však

poítat s místem, kde pomník bude umístn.
Materiál : bronz a žula. Modely sádrové v 1

/6

skutené velikosti, s píslušnými výkresy a

pípadným doprovodem textovým, zaslány bu-
tež do 1. záí 1900. Soutž je anonymní a

porota skládá se : ze tí známých socha, dle

možnosti po jednom z Ruska, Francie a Itálie,

z pedsedy komitétu a len technického od-

boru komitétu. Porota zasedá v msíci záí

1900. První cena 5000 frank a zadání pom-
níku, další ceny jsou : 4000, 3000, 2000 a

1000 frank. Cenou poctné návrhy zstanou
majetkem komitétu. Pomník musí být zbu-

dován na míst do 19. února 1904. Pedseda

komitétu Stefan Zaimov v Sofii vyizuje veš-

keré dotazy, jakož i zašle soutžícím umlcm
fotografie místa, brožury a pomcky potebné

vbec.
Referát o výstav E. Holárka v Rudolfin a

Bibliografií v ísle píštím.

Péi a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JOS. SCHUSSER. — Tiskem Dra EDV. GREGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J. VILÍMA v Praze.
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VOLNÉ SMRY.

15. kvtna t. r. do administrace » Volných

Smr« Praha II., v Tních . 8. Cena 100

korun. Ku každému návrhu pipojen budiž

návrh pedsádky, t. j. prvé dva listy. . z nichž

jeden pilepen je st na vnitní stran desky.

— Návrhy, jež by pepychov nákladnou

výpravou byly v nepomru k asopisu a

finann neproveditelný, jsou vyloueny.

T TMLECKÉ SOUTŽE VOLNÝCH SMR.
U Ku poslední soutži V. S. na bronzovou

plaquettu došly ti návrhy, z nich jeden bez

nároku na cenu. Jury (J. Kotra a J. Preisler)

usnesla se dvma zbylým návrhm vzhledem

k tomu, že nebyly dodány v odlitku bronzo-

vém, jak soutží bylo žádáno, udliti pouze

akcesity v obnosu 60 K a 30 K. Autorem jich

shledán B. Kafka. Návrhy v reprodukci pine-

seme pi nejbližší píležitosti. Po nkolikráte

ukázalo se pi tchto soutžích slabší úastenství

se strany soutžících. Nemže zde býti naíkáno
na njaké nesprávnosti konkurenního ádu,
ceny vypisovány jsou v takových sumách, jaké

k podobným úelm vnují daleko lépe situo-

vané asopisy anglické, francouzské i nmecké.
Vydavatelstvu V. Smr jednalo se pi tomto

kroku jen o to, aby mladším výtvarníkm po-

dána byla píležitost soutžiti v tchto dekora-

tivních pracích, drobnjších sice rozmrem, ni-

koliv ale významem. Snaha vydavatelstva až

na nkolik výminek, kdy docíleno i na naše

pomry velice slušného výsledku jak potem
tak jakostí prací, v poslední dob naráží na

nedostatené úastenství konkurujících. A jsou

soutže pístupny všem umlcm eským bez

ohledu na píslušenství k tomu neb onomu
stedisku umleckému. Nemáme ani tak za zlé

umlcm jiných spolk umleckých, že soutží

tch se nesúastní, že aby zvýšením usilovné

práce dosaženo bylo výsledk umleckých, ja-

kých by si bylo páti, aby umní eské zkvetalo

a mohutnlo, ale že v mladších adách zahnízdila

se, mírn eeno, netenost ku zvýšené innosti

i v tchto drobnjších pracích, které dnes ne-

možno podceovati, svdí o špatném stavu

našich umleckých snažení. Je to zjev opa-

kující se v našem umleckém život vbec,

zlo, na které poukazujeme i vi svým pátelm.
O POLEK VÝTVARNÝCH UMLC »MÁNES

«

ÝJ vypisuje jen lenm svým pístupnou sou-

tž na plakát III. výstavy spolkové. Skizza

v 1

/2
velikosti provedena budiž s ohledem na

použití reprodukce trojbarevného kamenotisku.

Formát provedeného plakátu nejvýše 1 11X^2
cm. Nápisy : III. výstava spolku výtv. umlc
»Mánes« od 15. íjna do 15 listopadu 1900

v Novomstských sálech »u Stajgr«. Skizzy

dodány butež do 15. kvtna t. r. starostovi

spolku St. Suchardovi do uml. prm. školy,

Praha, Rudolfovo nábeží . 6. Cena vypisuje

se jediná sumou 120 korun, která je zárove
vzhledem k financím spolkovým — hono-

ráem za provedení kresby na kámen. Jury

sestává se ze 3 len: jednoho delegovaného

spolkem a dvou umlc-len spolku, konku-
rujícími absolutní vtšinou zvolených, z dvodu
toho povinen každý konkurent vedle obvyklého

hesla zaslati obálku s nápisem Jury a v ní

dv jména juror.

T/OMITÉT PRO POSTAVENÍ POMNÍKU CA-
ru osvoboditeli Alexandru II. v Sofii vy-

pisuje mezinárodní soutž ku získání návrh
k tomuto. Pomník zbudován bude bulharským

národem v Sofii na námstí ped budovou národ-

n'" sobrání. Náklad na pomník je vypoten na

300.000 fr. Podmínky pedpisují: 1. Sochu
cara Alexandra II., po pípad jezdeckou.

2. >ochy ty hlavních pedák války za osvo-

bození Bulharska a pomocník Alexandra II.

:

vulkoknížete Nikolaje Nikolajevie staršího, nej-

vyššího velitele
;

hr. Ignatva, hlavního pipra-

vovatele války
;
vojevdce Skobeleva a Gurka.

3. Basreliefové vyobrazení aspo ty nejd-
.'žitjších moment z války za osvobození Bul-

harska : a) Alexandr II. v mst Kyšinv te
;

ied vojskem 12. dubna 1877 válený mani-

fest. b) Zobrazeni bitvy na Šipce 9. a 10.

•rpna, kde spolu s ruskými vojsky vítzili bul-

harští dobrovolníci, c) Uzavení svatoštpánského

níru. d) Otevení prvého ustavodárného národ-

ního sobrání a po pípad další zobrazení mo-
mentu historických. Rozmrý pomníku pone-

c bávají se úpln navrhovatelm, nutno však

poítat s místem, kde pomník bude umístn.
Materiál : bronz a žula. Modely sádrové v 1

/fí

skutené velikosti, s píslušnými výkresy a

pípadným doprovodem textovým, zaslány bu-
tež do 1. záí 1900. Soutž je anonymní a

porota skládá se . ze tí známých socha, dle

možnosti po jednom z Ruska, Francie a Itálie,

z pedsedy komitétu a len technického od-

boru komitétu. Porota zasedá v msíci záí
1900. První cena 5000 frank a zadání pom-
níku, další ceny jsou : 4000, 3000, 2000 a

1000 frank. Cenou poctné návrhy zstanou
majetkem komitétu. Pomník musí být zbu-

dován na míst do 19. února 1904. Pedseda
komitétu Stefan Zaimov v Sofii vyizuje veš-

keré dotazy, jakož i zašle soutžícím umlcm
fotografie místa, brožury a pomcky potebné

vbec.
Referát o výstav E. Holárka v Rudolfin a

Bibliografií v ísle píštím.

Péí a nákladem spolku »MANES' .
— Zodpovdný redaktor JOS. SCHUSSER. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J. VILÍMA v Praze.
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RANTIŠEK BÍLEK. Vyjít a rozsévat Svtla
JL Sím, tžkou, úlohu nejtžší vytknul si za života

cíl Fr. Bílek.

Pichází prudký a tichý, sebevdomý i skromný, se srd-

cem soucitným a rozbolestnným, pichází hojit naše rány.

Ty bolavé rány našeho žití leží ped ním jako rozevená

propast se svým hlubokým okem vného tajemství, a on,

s duší lehkou jako pták nese se pes ní; nese se lehce

a jist jako pes nepatrný dlek, jímž je propast k Ve-

smíru. Vznesl se bolestn ale letí s jistotou a lehkostí

duše vdomé, že ve Výši jedin možný je let, neko-

nený, závratný let, kde není konce, kde není klesání,

kde není Smrti.
V našem výtvarném svt stojí F. Bílek sám. Vyšel

jako neznámý rozséva, vyšel na vypráhlé nezorané pole

a vhodil svá první semena na suchou, tvrdou pdu. Na
místech, kam svá první semena vhodil, se sím neujalo,

ale vítr je zanesl do zahrad laskavjších, až konen
vzešla a dnes se již promnila v podivn vzácný, nadpi-

rozenou krásou záící kvt. Málo bylo tch, jež s poátku
chápali umní Bílkovo. A není u nás umlce výtvarného,

jehož práce pijímány byly s vtší nedvrou, ba se skep-

tickým úsmvem a pohrdáním od oficieln uznáva-
ných veliin, než jsou dosud práce Bílkovy.

Jet údlem lidí nového svtla, aby davu zasteni zstali,

aby slepým ozdravovali zrak, aby slovo jejich tiché, sly-

šáno bylo jen sluchem, jenž hmotem a rachotem není

ohlušeno. A takový tichý hlas zlaté struny musí dlouho

se chvít a neúnavn znít, než klidným istým svým tónem

pemže rachot a lomoz všedního víru.

Ne mnoho prací Bílkových je dosud veejnosti známo.

Vystavil poprvé asi ped 5 lety v Rudolfín svou »Zlobu

Casu«, práci znamenitou, která však zstala bez povšim-

nutí, a ti, kdož si povšimli, neporozumli. Po skonení vý-

stavy, kdy nutné bylo práci odklidit, nebylo nikde dobré

vle, aby ji pijala a tu nezbývalo umlci, když naléhali

na nho aby šiji vzal zpt, než odpovdít : »Nemám, kam

1 13



SV. JAN, DETAIL bych ji dal, hote ji do Vltavy. « Co s prací se stalo, je známo.*)

Z » GOLGOTY. « Po odmítavém chování panujících v Rudolfin vystavoval pan Bílek

v Mánesu svého »Krista«, »Pád Cech« a »Orbu« a ve Ví-

deské Secessi ob poslední práce.

Od té doby zmnilo se mnohé v život Bílka. Marné ukazuje

se odmítavé chování oficieln uznávaných kapacit, jako marné by

bylo, zasypáváním chtít zastavit tok istého pramene tryskajícího

z hlubin zem.
Tch nkolik duší, jež Bílkovi oddány byly od první chvíle, kdy

snaha umní jeho rozlila svou zái, ti, jako vypráhlé pole toužící

po vláze i po semeni, s otevenou náruí pijali to vzácné sím
jeho setby a pijali jeho poslání s nadšením. A že Pravda

z Pravdy vyšlá a v Pravd zplozená to byla, stojí dnes Fr. Bílek

jako záící hvzda mezi nejpozoruhodnjšími zjevy našeho výtvar

nictví. Bílek je zjevem neoekávaným na poli našeho prmrn
plochého a šedého výtvarného umní. Ne, že bychom nemli ni-

koho, kdo by svou obratností, šikovnou routinou, zruností, tech-

nickou dokonalostí, odlévaskou pesností, ba opií lehkostí a

*) Bílkovo album prací sochaských i karton »Modlitby« s textem i po-
známkami sochaovými, vyšlo nákladem »Nového Života«. N. Jiín 1896.

Cena 5 zi'
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PODOBIZNA MATKY
UMLCOVY. DETAIL
TRÁMU Z DÍLNY.=

slávou jej nepevýšil, ale nikdo nepinesl na

pole našeho výtvarnictví tu horoucí, milující a

dobru lidstva i Bohu oddanou duši, ono vážné

nazírání na život, ono sebezapení hrdiny

jako František Bílek.

Vím, že mi vytýkáno bude strannické nad-

šení pro dílo Bílkovo, že co tuto napíšu, ma-

lilincí 1 i dici mi vykládat budou za pímou
osobní urážku, jak již u nás zvykem, le
nedbám takových malikostí. Vím jen, jakou

mi ctí, smt íci s plným pesvdením: »Dílo

Frant. Bílka je pro nás nej vyššího významu
národního i kulturního, Bílek je lovk, jehož

dosah krátkozraké oko nezmí, je lovk ve-

liký, nad vší úrovní bžných davových ná-

zor se vznášející a poslání jeho stojí po

boku snah nejvtších lidí, jakých jsme mli.

Nejsem nikým, nejsem niím, péro mé je

pouhým nástrojem srdce které diktuje, a pad-

nou-li rány na mou hlavu, nech budoucnost

je promní bu ve vnou hanu, bu v tžký
kámen, jenž dusí a tlaí anebo v list stromu

Vného Života. Myšlénka, že píšu o umní
Františka Bílka a jeho významu,

nedopává mi v srdci místa, než

pro pocit radosti.

Nech zstanou klidni ti staí

páni, jimž Bílkovo umní je

trnem v oku, ta práce již oni

vykonali, nese-li v sob zárodek

života, bude žít dál svou vlastní

sílou, ale s klidem mže pohlížet

na jich umlování i pan Bílek.

Marné je ponižování které-

koliv práce, obsahuje-li v sob;
života vného plamen,

jako marné by bylo obhajování toho, co nese

v sob zárodek smrti a vného mlení. Není

pohanní, není chvály jiné než té, kterou v sob
obsahuje Dílo samo.

Vážné nazírání na život, sebezapení hrdiny,

ono vzdání se na život a na smrt své myš-
lénce, to jsou vlastnosti, které iní p. Bílka

všem, kdo opravdov na život pohlíží, sym-

patickým na první pohled. A pece nedostalo

se mu nikdy oficielní podpory, oficielního

uznání, a reserva, s níž následkem toho i veej-

nost jeho práce pijímá, je nápadná

Stojí snad obecenstvo naše na nízkém stupni

vzdlání? — — — — — — — — — —
Co chce Bílek svým umním? Pro jedni

tak vele a nadšen a druzí tak chladn a od-

mítav k práci jeho se chovají? Cí to vina?

Chci pedevším povdít, jaký je Bílek lovk,
co chce, kam spje se svým umním. Jc
osoba jeho tak úzce spjata s celou jeho tvorbou,

že nemožno oddlit lovka od výtvarníka.

Umní mu není cílem, ale prosted-
kem k dosažení života. Každý tah ruky,

každá linie má své pro, od-

povídá snaze být celým lo-
vkem, být bratrem, byt

lovkem, jenž stvoen k o-

brazu Božímu. Každá jeho

práce je odpovdí k emu vbec
náš život.

.Ide rovn, pím, samostatn

a bezohledn, se srdcem na-

plnným láskou k lidstvu, v-
domý svého poslání. Obrací se

ke všem
,

kteí mají dobrou

vli pemýšleti o úkolu lovka

1 1G



VOLNÉ SMRY.

zde na zemi. Je umní jeho pedevším otázkou

lidskosti, otázkou života, otázkou duše a její ne-

smrtelnosti. On pichází ne boit, ale reformovat,

on nerozbiji aby rozbíjel a niil, ale staví sám,

protože má z eho stavt. On touží po

onom umní Výrazu, jakým bylo umní
velké doby kesanské : umní klidné, vznešené,

synthesou nejvyšších snah lidského ducha,

umní, jež je modlitbou. A naše doba, je

neklidná, hledavá, kosmopolitická a historická,

její pednosti nesou v sob zárodky smrti.

Jdeme však vstíc dob Nové. Jako signály

prvních polnic, zaznívají již z chóru nového

hnutí literárního i umleckého, v Anglii, Fran-

cii, Nmecka i Ruska, hlasy toužící po umní
Spiritu álném, jež je projevem pomru lo-

vka k Bohu. A zdá-li se Bílkovo umní n-
kterým lidem anachronismem, to snad jen

proto, že bereme u nás dosud za n o v é, co

jinde již odložili. Bílek není anachronismem v naší

dob ale pedchdcem doby píští
;

je vzácností

proto typickou, že jedinou; a protože vzácným
a osamoceným, je umní jeho tím cennjší a

nabývá stále vtšího významu.

Pohlížet na život okem svdomí prvních

kesan, není krok nazpt, protože žít

v Pravd není omezeno ani asem
ani prostorem a být skuteným lo-

vkem znamená, být lovkem každé
doby.

Odhazuje od sebe všechnu »pakulturu«, šab-

lonu a stává se díttem
;
odmítá vše co je formou

formy, obrazem viditelné hmoty a tvoí

si formu svou, jenž je obrazem vnitního
obsahu pírody, symbolem vné a jediné
pravdy. Rozbíjí tak pouze šablonu, nikoliv

tradici skuteného umní. Vrací se zdánliv

nkolik krok zpt, asi jako lovk chystající

se k dalekému skoku, by dostal vtší nábh.
Ty vymožené formy, jež jsou podporou du-

ševní lenosti slabých a rachetických, ty formy

odhazuje, nií, a chce být istým, svým od

základ duše. A tu oko jeho mí onu ne-

smírnou vzdálenost od Pravdy
;

zde duše

básníka uvolnna rozevírá svá kídla k onomu
vysokému letu, jenž údlem mystických duší

istých, nadšených a vznešených.

On, jenž duší bratrem Fra Angelica, Giotta,

Simona Memmi, Františka z Assissi, bratrem

tch duší prostých á cudných, tch velkých

anonym, jež stavli gotické kathedrály, bratr

básník mystik, hlasatel, znatel a ukazo-

vatel nej vyšší pravdy, zstává svým, zstává
jediným a pec typickým synem své
doby. Jeho práce svou formou nepodávají

nic podobného výtvorm starého kesanského

OLTÁNÍ DESKA
SMRT SV. CYRILA
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PODOBA KRISTAÍÍJAK SI JI ZEV-

N, ZRAKU, PÍSTUPNOU FOR-
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VOLNÉ SMRY.

umní
;
jsou to výkony lovka naší doby,

výkiky bolesti naší doby, nesou výslovný ráz

našeho století. Jsou podrobeny zákonu který

nikdo rozumem neodkryje, pro forma nese

v sob tajemství své doby, v em forma zá-

visí od duše. Toto tajemství je známo jen

velkým básníkm, lidem vyvoleným a duchem
svátým posvceným.

Linie živá, silná a výrazná, nkdy až bo-

lestn píkrá, jinde zas mkká a laskavá jako

záe msíce, tu plynoucí tiše jako lesní potok,

tu vlnící se jako rozbouené moe, to je ta-

jemství umní Františka Bílka. Ale z každé

práce vane ten vážný, laskavý dech pírody,

pipomínající dnešnímu lidstvu jeho bídu a

scestí.

Bílkovo umní spje k oist spolenosti

lidské, a jako píklad všeho dobra ukazuje

na pírodu: »Hle, jak je píroda krásná,

jak je dobrá, mateská, starostlivá o tebe.

Píroda ti ukazuje, ím jsi, co jsi, ím máš
být, k emu je tvj život«. A ptejte se Bílka

je-li šasten, odpoví Vám : »Ano, protože našel

jsem smysl života«. — On není jen sochaem
výrazné živé linie, je básníkem, jenž jme-
nuje, jenž ukazuje nám svým dílem tu velkou

pravdu v pírod, ve stromech, vkvtu, v kosmu
celém, ped jehož nesmírností tone jeho duše

v úžasu.

Jeho dílo je organické, protože básník

nám odkrývá souvislost svého nitra s V-
ností, je výrazem vného života, po nmž
se nikdy neumírá.

»Vím v sílu a vítzství Pravdy«
praví celým svým dílem i celým svým ži-

votem, a není v našem umleckém svt snad

bytosti, jenž by tak dsledn žila

životem své práce jako Fr. Bílek.

Jeho umní je Písmo Pravdy, jeho

forma je výrazem pravdy, jeho

život je Život Pravdy.
Nemá nic spoleného s tmi

padlky symbolismu, které tak

lehce se vyrábí tm, již vylhanou

originalitou za každou cenu za-

krýti chtjí svou mlkost myšlénky

a chudobu cítní tmi chemickými

surogáty, svaeninami duševního

snobismu, na rzných polích

umní.
Proto napodobitel nemže Bí-

lek mít než dobrých, jeho myš-

lenka nedá se zvrhnout, jako

pravé dobro nemže mít pa-

dlk. A ti, kteí s opravdovostí

srdce pjdou jeho cestou, nemohou,

než žít životem istým, vznešeným,

plným hrdinského odíkání, bez kompro-
mis s mocnými, jaký žil, žije a bude

žít každý velký lovk.
*

* *

»Nejsem pvcem« pravil sám, když pátelé

z Mánesa vyzvali jej, aby k nim promluvil

o své snaze. »Nejsem pvcem, jenž pichází

housti pro vše a za vše, ale jsem ástí

celku, který má právo k bratím promluvit.

A tu chci pedevším íci, co žádám od sebe.

Pro tvoíme a co považuji za
základ umní?

Být a to vné být a rozmnožit život
v sílu platnou, ba vrcholící ve všech, to

je dechem, tužbou a cílem každého pravého

umlce
;

jakoby ne lovk, ale Bh, Ten pí-

šící píkladnou kvtinkou a družnou zví
v nj vepsal tu vtu za vzor všeho žití, tu

vtu vné a pravé cesty života, po nmž se

nikdy neumírá. Ten cíl je jediným a vede

k nmu cesta Jedna, protože Pravda a

Dobro jen jedno jest. Chci, aby vítzství to,

emu ureno jest, pro dobro lidstva pracovalo,

aby mlo úel.
Ta cesta Pravdy je mocna velké záplavy

všem svta smrm, i chci, aby výtvarnictví

bylo symbolem té živné záplavy a ne zapla-

venými smry — obrazem smrti a vného
mlení. Proto bume istou, vn mladou a

zdravou, teba i dravou sílou toho pedas-
ného doby naší stárnutí. Pohodlí a vlažnost

nenávidím, a se mnou ji nenávidí i Duch
duší jenž je vný život. Umní je životem,
životem se jeví a prozauje.

Ne o dosažení nejvyššího bodu v umní,
ale o dosažení NEJVYŠŠÍHO ŽIVOTA v p r á c i

starejme se. Pro starat se o jsoucno a

ne o dobro jeho cíle ?

Umní není cílem, ale je výrazem
ž i v o t a !

«

Slova tžká, vážná i bolestná. Jsou pal-

ivou výtkou všem tm, kteí v umní nevidí

než závod s obratností, jongleurství ducha,

obchodnictví duše, kejklíství talentu. Jsou

ostrou výtkou celé spolenosti lidské, všem

tm »,štrébrm«, jichž snahou je, koupit si za

své nadání pohodlný život, ády, moc, posta-

vení, uznání svého bohatého mšanského sou-

seda a docílení jemu podobného blahobytu.

Není zde místa ani asu uvažovat o tom,

jak žije vtšina naší inteligence, jaký je sou-

kromý život básník, umlc, jakou cestou

» dlají svou karieru« ti, již mají být apo-

štoly svtla !
— — — — — — — —

Ale Bílek nesoudí a pedevším neodsu-
zuje nikoho, v tom spoívá velká ethická

cena jeho umní.
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VOLNÉ SMRY.

»Nesume ani nepítele, nesume ani výtvarníka, nebo on je polem, jež naše doba
vzdlává

;
nesume pole ani pro sím špatné, nebo poteba svta mu zasadila ránu a ui-

nila sím špatným. Nesume ani lotra spitého bratrskou krví, je svta sddným mrcho-

vištm, plodícím jen bejlí otravné; ale vinou tch, jimž pole sveno bylo a jenž nezorali,

neoseli je. Nesume nikdy nikoho, jsme sami soudu hodni.

«

» Poteba svta je surovou ranou, po níž krev pisatele k toucímu tryská jeho
dílem. A když mužem a i otcem své doby se stává, tu je osudu hoden, špatn-li po-

vinnost dostál. Otci a hospodái pole umní jsme již i my, tvoící. Proto, sume setbu a orbu

svoji, a to krt a neúprosn, aby v brázdách námi vyoraných dobrá vzešla že tm,
kterým dáváme život a kterým musíme dát i chleba.

«

Tmto zásadám lidskosti a bratrské lásky odpovídá Bílek svým Jidášem. Velkolepou to

koncepcí plnou výrazu a významu. Zdá se mi tak typickou pro jeho tvorbu, že ji uvádím na

pedním míst. Je to dílo myšlénkov i formov tak nové, jeví se v nm Bílek typicky

se svým názorem na život: je v ní celý Bílek lovk.
To není zatracenec, vinník, jemuž hanba vtiskla nesmrtelnosti znak v elo ! Jidáš dlouhou

poutí svou, po dv tisíciletí již trvající, oištn a Bílek vidí v nm bratrskou duši, jež volá

o smilování. Jidáš byl jen nejvyšším bodem vlny, která po staletí se valila, by zradila

Krista. V kresb své, písmem svým ukazuje Krista v ele chrámu, o njž vlny se rozbijí.

Apoštolov spí v jeho klín — spali po celý život Kristv — a zavinili zradu sebou svým
spánkem. Jidáš je tím posledním bodem narážející vlny. On líbá Krista tak, jak by ho

každý z nás byl políbil, kdybychom na jeho míst byli. On líbá, druhý klade trnovou ko-

runu, tetí nese kladivo a heby, jimiž probodne tlo. Všichni jsou ástí toho velikého

moe, které se proti Kristu valilo a Jidáš ubohý, jenž lidstva vyvrhelem nazván, dal po-
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VOLNÉ SMRY.

slední políbení, byl poslední kapkou vlny moe, která sa dotkla hlavy Kristovy. Odpus nám
naše viny, jakož i my odpouštíme, neodsuzujme, neproklínejme — vždy líbáme a zrazujeme dosud !

»My, co zákonodárci a otcové vd a umní, praví Bílek dál, kteí ve shromáždních o chléb

duše se máme starat, ten od nás právem má býti žádán od dav laných
,

protože bez

chleba duše nebude lidstvo více, ale stane se jen zví o krku, kos a pecku se rvoucí.

Když jsme dali zuby, dejme chleba vzdlání, z njž výchova a útvar spolenosti lidské

vzchází. A bez vypoítavosti teba k svému cíli se brát, nezištn bojovat a dobro svého

cíle korunovat i svou smrtí — to je svaté. « »Pracujme ve výtvarnictvi ješt více ! Nejde

o to, jak bychom se snadno uplatnili doma i v cizin, ale abychom nco umli. Když
takhle jaloví jsme, nestarejme se o místo a as, kde bychom porodili, ani tehdy, až v svátém

nadšení se nám zrodí v bolestech našeho nitra syn. Bude-li — života synem, pak mu
je o vše postaráno: vytržen bude k prameni všeho života. Abychom nco umli, musíme
vdt, poznat dobro v umní a jeho zlo nenávidt, všímat si základního dobra v umní
vbec. A pi tom teba uštvaní u stup dobra hynem, pro svt, jen když jsme byli

dobra milci a apoštoly.

Dobro jako jas Pravdy samo prchod si zjedná všude svtlem svým
živným, všude, i v umní a beze vší vypoítavosti. Jen milovat ve všem Pravdu, ona
je matkou všeho dobra. « Žádný kompromis, žádný smír s pohodlím a leností, ale s písností

svtce žít, tvoit a ubírat se celým

svým životem k jedinému cíli:

k Vnosti Svtlu. A tu básník,

pemýšlející tolik o urení lovka,
o cíli života a umní, táže se a odpo-

vídá dál : »P r o
j
e u m n í, c o j í m

chceme, kde jsme jím a kde
máme být? Poteba, ta dobrá pi-

rozená poteba, jež píše ten úchvatný

dj Vesmíru, pro slabý dech ve spí-

cím našem nitru, vytkla též lovku,
aby psal. Když lovk pocítil v sob
radost a žalost a nemohl jí obsáh-

nout, cítil potebu vyjáditi se. Psát

neuml a chtl zanechat potomkm
stopy té radosti, aby ješt svítilo,

hálo a tšilo je, co hálo srdce jeho

a on poal vpisovat! ve svj píby-
tek, užívaje pi tom písmen nemo-
torných, velká slova, jež budila v jeho

synech radost modlitby. Tak povstaly

první chrámy
;
až celá pokolení ve-

psala své modlitby, isté a nadšené.

Ale také koukol vzešel. Pišel kdosi

do té místnosti a ekl: to je krásné,

líbilo se mu to pro lesklost a jak

ta slova pkn plynula. I pišed
dom, psal též, ale krásná slova byla

mu ozdobou sama v sob a nemla
než úmysl »zdobiti«. To je takový
rozdíl jako stín a svtlo, jako život a

smrt. Pak picházely vlny jedna za

druhou, až písmena pouze krásná
byla, až konen i to krásné se ztra-

tilo
, »Ale nesume a

neodsuzujme ani ty«, dodává prost.
Píkrý názor Bílkv má práv zde

svj velký význam. Kdyby nebyl tak

dsledný až do krajnosti, nemohl

STUDIE KON KU
»ZLOB ASU.«
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by s tou vroucností tvoit. Každá jeho práce je ohlasem jeho nitra, je symbolem pokory PODOBIZNA OTCE
a úžasu jeho duše ped Vesmírem. Jeho práce jsou m o d 1 i t b o u v nejistším slova smyslu, UMLCOVA
vytrysklé z hloubi dojatého a nadšením rozehátého srdce. »Když pijdem mezi Kováky, praví, FRAGMENT tr \mu z
a oni kepí, to tryská z jejich duše modlitba, která má nesmírnou cenu. My ale žijeme v dob, dílny umlcovy —

~

kdy poznali jsme nco jiného: tu dít nám ekne, co je lovk, pro je lovk? — »Pro
tvoíme, co tím chceme? — Jako mluvíme, tak tvoíme, abychom se dorozumli. Až ústa naše

onmí, aby slova naše ješt žila, hála. A jedna krásná vta, ped níž se hluboce koím, je

v pírod napsána, a tu vtu béu za základ všeho : — Dílo je podobou snahy a tvrce. —
Jeho pro, je podobou. Každé dílo podává obraz toho, co chtl umlec íci, a již je dobrým
i špatným tvrcem

;
každé dílo má svou pohnutku, svou píinu, a dílo, které nemá své »pro«

jest bez smyslu. Nejvtší posilou je to dobré »pro« a to má svj smr. Jestliže umlec
se tím smrem bée, pak pemže vše. Jeho »pro« musí býti zakotveno ve všeho lidstva
»pro«. — lovk byl stvoen k obrazu Božímu, odpovídá na to vše Bílek svou prací. On
nechce odpovídat umním pro umní, ale umním pro význam, pro symbol obrazu Božího.

»Krátký je obzor lovka, jenž z umní si udlal cíl; píroda svým smyslem vytkla lovku
písmo jako prostedek k dosažení cíle.« — »A Píroda mluví k nmu o »Slovu« je-

dnom. Nemluví ty dojmy naše životem svým v nás vzbuzené, ty ddiné dojmy, které jsou

v nás jako zuby zddné, jimž nebylo dáno chleba, ale mluví pímo, mluvou svojí, jako

ústa mluvícího, Jehož zná a Jemuž rozumí jen ten, jenž z Nho a Jeho jest. Rst a na-

plnit vše p o d s t a t o u s v o j í, to základ vší pírody mluvy, to základ i cíl naší duše. To

je ta poteba, jíž v ob se kla-

dem na oltá velkého lidstva

dje, pro obživení a zachování

se vkm nehynoucím. To je

cesta pravého života a

není jiné. A neznáme-li

Svtla své podstaty, bez n-
hož ani kvt a tím mén plod

není možný, vzme, že vzrst

duše záleží v stravující touze

po Svtle a ne v milování bliž-

ního jako sebe, ale v povinném

milování bližního v í c než sebe.

V tom teprv pravá Láska a

Život. Není a nebude v umní
lidskosti, dokud nebude jí v

svt bratr. Ona má být zíd-

lem bytí našeho, a jak praménky

rznými, i umním vylévala

by se a oživovala pastviny

duší.« — A zas ten tón isté

zlaté struny chví a ozývá se

nitrem lovka: »Vím v sílu

a vítzství Pravdy. « Proto ten

klid v jeho tvorb, v jeho ži-

vot, ta oddanost v moc vyšší

a pevné pesvdení, že dílo,

jež vychází z hloubi dojatého a

myšlénce dobra horoucn odan-

ného nitra, zvítzit musí. »Mn
nikdo nemže uškodit, pravil mi

jednou, a snad ti, již mn
nejvíce ublížit chtli, mn nej-

více prospli. « — Zastavuji se

snad trochu dlouze pi Bílkovi

jako lovku, ale objasnit jeho

tvorbu nelze lip, než když
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ukáže se lovk celý, v em dsledn odpo-

vídá život, jeho zásadám. Je Bílkovo umní
tak dokonalým výrazem jeho bytosti, bytosti

prosté pro ty, již chápou umní srdcem
;

a ne-

jasné jen tm, jež je posuzují tak zvaným chlad-

ným rozumem. A chápání života pouhým chlad-

ným rozumem není než leností a neteností. Umní
jako život musí se chápat pedevším srdcem.

Srdcem a pro srdce jest stvoeno, srdcem musí

být užíváno. Pro lovka mystického jest rozum
a srdce totéž : je Láskou, je P o c h o p e n í m.

Mžete býti jisti, že u zjevu v umní tak

výmineného, jakým je Bílek, prostednost
panující v spolenosti ukáže pedem na jeho

nedostatky. S dsledností inquisitor odkryjí

takoví lidé v malém koutku básníkovy duše

nkterou nepatrnou nejasnost a s radostí, »že

ho taky pichy tli « ukážou Vám ji pod zvtšo-

vacím sklem : a tohle se vám líbí ? a tohle,

a tohle jejich starost je pedevším,

aby nezaboil píliš daleko, aby se nestal ne-

pístupným. O, ta umírnnost a plochost lidí

stední cesty, cesty vyšlapané, vedoucí k oltái

zlatého telete, na níž se líným a tukem za-

rostlým její mozkm tak pohodln povaluje!

A ta prostednost, jež miluje bombast a ne-

návidí tiché nadšení, hledí na Bílka vytešt-

nýma oima plnýma umle zakrývaného strachu,

posuzuje jej jako písný soudce odsouzence.

V jejích oích je pedevším lovkem vý-

stedním, jenž zasluhuje pokárání. Ale nesume
nikoho, vždy i tito ubozí Bílkovi prospívají,

jak sám íká: »vždy i ti, již mi nejvíce ublí-

žiti chtli, mi prospli.

«

Ve velkých tazích dlužno hledt na velkého

lovka. Kdo nemá pontí o mystické stránce

Kesanství a jeho poslání, tomu zstává Bíl-

kovo umní knihou sedmi peemi zapeetnou,
není to však vinou Bílkova umní, nýbrž jeho

pedností. Je snad vinou zeleného luhu plného

vonných kvt, že jeho kouzlem se netší ti,

již za zdí, za tarasem vky zddných ped-

sudk v slepot žijí a tvrdí, že co sami ne-

vidí, tu není?
Onen naprostý nedostatek nízkosti a bana-

lity, kterým se prmrné obecenstvo pod-
plácí, tu ovšem docela schází. To kouzlo

jeho formy, tak nezvyklé a tak výrazu plné,

12b
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nedá se vadit do žádné kategorie, ono však

iní z Bílka onu velkou básnickou individualitu,

umlce plastiky tak výrazné, která ve velké

davové produkci Vás na první pohled pivábí.

Mezi stem prací pjdete rovnou arou k nmu
a zastavíte se. Je to zvláštní tah, plný

života a pohybu, taková velká linie, epicky

výrazná a mystická. Jeho forma je takový

koncentrovaný výraz nesmrtelnosti duše, je

plna významu všeho citu lidskosti, je modlitbou

k Vesmíru, k Bohu, jenž sluje Je di no stí.

A tu horoucí modlitbu své dojaté duše vtlil

v onen velký symbol Vykoupení
,

který nám
podává ve svém Kristu ukižovaném.
Pimknout se k Bohu a utonout

v Jeho jedinosti. V tomto díle dosáhl

Bílek vrchole své nesmírné umlecké a lidské

snahy.

Stojíme ped novým dílem Bílkovým, ped
prací posledních tí let, o níž myslel dnem
i nocí, jíž zasvtil celý život Je to Kalvárie,
Kristus na kíži, práce ze deva ezaná v nad-

pirozené velikosti. Studie k tomuto Kristu,

v nichž myšlénka umlcova se postupn vy-

vyjela, jsou každá celkem o sob. V obrazu

reliéfním znázoruje podobu tla Kristova na

kíži jak oku se jeví, v uhlové kresb zobra-

zuje poslední okamžik, než Kristus skonal. Ve
svém velkém krucifixu zobrazuje: Velký sym-
bol Vykoupení.

Nad mraky vztýen je Ten Veliký, jehož

na kíž pibili. S duší nepedpojatou, se srdcem
prostým, jež nezná než nadšení pro velkou

myšlénku Spasitelovu, dlužno dívat se na tuto

práci. Není to Kalvárie, jak jsme uvykli ji

vidt sochasky znázornnou: Kristus upro-
sted dvou lotr. Ale na témže kíži, v ko-
enech stromu, z nhož kíž uroben, lehce, jen

myšlénkov naznaeni jsou oba loti. erný
mrak táhne pes jejich mrtvá, kdysi v bolestech

svíjející se tla. Na témže strom pibiti,
na strom života, na nmž Kristus pro nás

zemel. V pozadí, jež tvoí prkennou plochu,

desku, jednoduchými rysy jsou vryty akcenty, CHÝNOV
jimiž znovu a znovu vykládáno utrpení Krista:

pibité ruce heby, matka Kristova plna bo-

lestného výrazu, i slova, která Ježíš ped smrtí

pronesl : Dokonáno jest.

Je nco hluboce mystického v tch vážných

a prostých liniích, jimiž na desce jednoduše

a výrazn vryty symboly velkého misteria

Kalvárie. A ty rysy, jež tak života plné a tak

klidné a prosté neodvrací svým provedením

oko od hlavního cíle, ale jsou jako tichý náek
duše, jež v modlitb kající do desky svou

bolest vryla. Hlava Kristova, v níž zabodnuta

trnová koruna, zstává stedem, hlavním bodem,

ale myšlénkov tu zobrazena celá tra-

gedie lidského utrpení a píštího Vykoupení.

Nic zbyteného, ani árky, jež by nemla svj
význam. »Zastav se, kdo chceš a pemýšlej

o Nm i o sob«, mluví významná tato práce.

Svícen v podob ruky pozvedající kahanec,

kalich v podob sepjatých rukou k modlitb,

Písmo Svaté a chléb stojí v popedí na prostém

oltái a doplují dílo. Je tolik sebezapení

v tomto velkém díle Bílkov, jež nevtírá se

žádným chlubením se dovedností a virtuositou,

a pece co tu umní skuteného
;
jaká distinkce

a umlecká cudnost projevuje se každým tahem,

jenž svým píkladem je podobou Snahy a po-

dobou Tvrce.
Tu nezíme bolestný zápas tla, ale klid

a jistotu Vykoupení, vítzství kesanské my-
šlénky v celé její prvotní istot. V postav
Kristov, která neklesá pod tíží fysické bolesti,

nepadá k zemi, ale vznáší se do prostor ne-

konené Dobroty a Lásky, s níž v jedno

splývá, je nco bj^zantinského v tom klidném

držení tla, v tch natažených rukou, které

tiše, rovn a odevzdan leží na kíži, kam
byly pibity, v té tvái plné dobroty a tiché

radostné záe z píštího vykoupení.

A pocit, že stojíte ped umleckým dílem,



se nijak nevtírá, tak jste podmanni silou

citu a myšlénky, která ovládla celé uml-
covo srdce. Je v tomto Ukižovaném vrchol

Bílkovy tvorby, je v nm lovk celý, ode-

vzdán svému pesvdení, jedin, prost a svat.

A s Kalvárií souvisí pak následující dílo,

které znovu potvrzuje, jak všestranným vý-

tvarníkem je Bílek, jak geniáln najde formu

vždy pípadnou pro svou myšlénku. To už

není Bílek klidný a tichý jako vláha jarního

dešt, ale silný, prudký, plný žáru, s duší

volající hlasem silným po pravd, neúprosný

ve své nenávisti híchu. Tentýž obsah vnitní
jako u každé jeho práce, ale jakou novou,

živou a realisticky výraznou formou ji podává.

»Jak musel vypadat lovk, aby proti Tomu,
láskou k nám vzpínajícímu ruce, vzal kladivo

a heb a na kíž ho pibil. « Jakou cestou se

bral? — Sel bahnem kde vavíny a palmy

rostou, kde sláva svtská co svtluška

neblahá vábící díme a v jejímž objetí zahynul

:

Babylon, ecko, Jerusalem a ím slavný.

Sláva, jako nevstka, leží u prosted lebek,

vlasy její jak prameny had, zraky její, to oi
šelmy, zuby, zaaté do vlastní ruky; je zdo-

bena na krku i rukou lidskými kostmi
a usmívá se. A lovk neblahý, jeho oplzlý

výraz v tvái, smilné tlo plné nejnižších pud,
to obraz lidské bídy a zhovadilosti lovka.
Žel, to obraz duše naší, když bije Pravdu

v tvá i dnes, a do fraku, do uniformy i do

kutny halí své tlo
;

to každý z nás, kdy ne-

dbajíc Slova Jednoho vraždíme svou vlastní

duši, duši Života, po nmž se nikdjr ne-

umírá. Pála bych umlci, by mohl toto dílo

provést v bronzu; je to

práce, jež by zasluhovala,

aby zdobila na prvním

míst naši veejnost. Zmí-

ním se níže o míst
píhodném pro toto dílo.

Vrame se k ostatním

pracím Bílkovým a od-

halme ješt novou strán-

ku jeho všestranného

ducha, jeho direktní na-

zírání na pírodu a její

krásy, nazírání na kra-

jinu. Je tu opt práce

souvisící s Kalvárií, v níž

podán duševní pohled na

Golgotu. Píroda mluví

k nmu o Slovu Je-

dno m, jež skryto v jejím

ln. Skála, voda, strom

zelený i strom uschlý, o-

svtlený zapadajícím slun-

cem, jsou mu ve své kráse

symbolem Pravdy a v-
ného života, již ukazuje

ve svém obraze. Název

díla je: »Sen, o nmž
se nám bude ped všeho

lidstva probuzením nej-

déle zdát; jak poslední

paprsek slunce na dev
života umírá. « Prostá par-

tie z pírody, tichý, od-

lehlý kout, který v ka-

ždém lese naleznete: pi

západu slunce osvtlený

strom, vedle nho druhý,

oštpený, usýchající, tam

skála nad vodou, z níž

vystupují páry. A v tom

pohledu na pírodu, v tom

zapadajícím sluncem o-

svtleném strom vidí roz-

pjaté rám Krista zmírají-

cího na kíži, v stromu oštpeném, který pomalu

umírá, vidí Pannu Marii,která nám mnohým tak

svítí v tom temném svta žití
;
skála, to lovk té

doby na kíž Jej pibivší, tvrdý jako skála

proti Tomu, jenž k nám v lásce rozpíná své ruce;

ve vodách zakalených parami, vidí naše viny

od Adama a Evy poínaje, pak Kaina i Ábela,

Potopu svta, Prokletí Cháma, Sodomu, Solný

sloup, Tanec na poušti kol zlatého telete,

Rozbité desky Mojžíšovy, Dálnou zaslíbenou

zem. A v dáli vava tch voucích a le-

tících za leskem i slávou tam, kam jejich

slepý zrak nevidí. A nad hlavou Panny Marie

kmitá se veernice, msíc vychází a klid letního

veera laskavým svým dechem vane z celé krajiny.

A v téže krajin vidí obraz ješt jiný: To

nebyly dva stromy, to byl také strom j
e-

den, jenž vichrem peražen. A Ona jako

zbytek oštpeného stromu, zde pomalu umírá.

U paty stromu tulí se paez bízky mladé,, tam

zas stromek malý, to snad vzpomínka na ty,

již u kíže stáli ? . . . A zas msíc smutný

a tichý a veernice kmitavá svtélkem svým

záí nad zemí.

V jiné práci, názvem: Výklad slova Ma-

dona, uvádí tenáe na stránku Písma sv., ote-

vírá evang. sv. Jana a nechává íst: jak na

poátku bylo Slovo, jak to slovo Tlem
stalo se. Je to basrelief ze deva vyezaný,

deska urená k zasazení do zdi. Evangelium

leží na pult s otevenou stránkou, v níž dojmy

objasnny jsou kresbami mezi ádky. Ten list

hlavní, na nmž nakreslen Kristus v slunci,

hvzdy, msíc zahalený mrakem a kus zem
opakován v reliefu, jenž tvoí desku v po-



zad í a spojuje se v celek s knihou, která je

udlána co zátiší pouhé. Na zadní desce vy-

jádeno sochastvím, totéž co na listu

knihy: Jak Kristus, jako velké slunce, hned

na poátku byl uren k trpní a pak v naší

dob temné msíkem co Madonou osvtloval

zem, tu nevrlou zem s ospalou tváí, odvra-

cející se od Jeho Svtla. Ty jednoduchými

liniemi kreslené ruce, to opt akcenty, jimiž

básník ukazuje na hvzdy, na pírodu. Práce

ta je velmi významná pro Bílkovu tvorbu

;

není na první pohled tak pístupnou, ale obsa-

huje v sob ve velké míe básnickou indivi-

dualitu umlcovu. Je mimo svou básnickou cenu

znamenitá technickou stránkou. Tak vládnout

dlátem dovedli jen misti gotických katedrál.

»GoIgota« i hora lebek. V snaze umlcov
bylo udlat Pannu Marii a vystavit ji v kostele

svého rodného msteka v Chýnov. » Velkost

ženy (ev. sv. Jana II. 4.) hledal jsem a na-

lezl ji pod kížem v bolu, kdy všechno, i kíž
i velké mohutné tlo mladíka sv. Jana, vše

podlehlo bolu, jen Ona zstala velká, silná.

V osob sv. Jana lidstvo celé jest, jež Jí bylo

s kiže od Krista odporueno a Jan v svaté

odevzdanosti, v plái k jejím nohám se sklání.

Pracovník každý netvoí jenom dj pítomný,
ale i dj minulý, z nhož se dj pítomný vy-

vinul a kam v budoucnosti cílí. Proto zde je

znázornno celé sejmutí s kíže. Tla Kristova

již zde není, ale znát je, jak jej sali, kde

ležel, jak jej odnesli. Hora sama, nejsmutnj-

šího lidstva dje horou lebek, je

prosycena lebkami. — »Orba.«
Práce s názvem: »Orba je naší
viny trest.« Veškerá naše orba

je dobývána v potu tváe ze zem:
na d e s c e »D e s at e r a« oe tžce,

úmorn náš velký orá Kristus tak

sníživ se v nás, v tu tvrdou ztu-

hlou pdu. Protože lovk vinou

novou svojí, zaoral jak zvíe do zem a tam

nalezl svou smr. Proto oe Pán, by nás znovu-

zrodil v orb své a tak nás obživil ve » zdraví,

po kterém se nikdy neumírá«. —
»S v. Cyril a Method.« Oltání deska

s obma svtci, pedstavující smrt sv. Cyrila

a poslední jeho slova : hle, brate, dosud v jednom
zápeží jsme byli, jednu brázdu táhnouce, aja
na léše padám, kone vk svj. — »Zloba
asu a naše vno«.*) Stojí u velikých vod,

u moe rozboueného, výstražná socha jménem
»Pravda«, jež vlivem asu omýlána a ni-

ena. Niena vodou, vzduchem i ohnm. Co
hrom otásala jí a bila do ní dupotem kopyt

vda všeobecná, nevrou svou v její nadpi-
rozenost. Co voda rozbouená umní svým
všedním zobrazováním pravdy smývalo a pod-

rývalo ji. A vda náboženská, pálením

snaživc, jež pro hlubé j e j í poznání i život na-

sazovali, niila tak Pravdu samu. Atak
trosky sddili jsme. Co bude naším vnem?
— »Podobenství o Velkém západu
Cech. «**) Jakoby v odpov na otázku co

bude naším vnem
,

s rozbolestnnou duší

eskou, trpící nad nízkostí, v niž upadl jeho

národ, zapomenu v na velká slova bratrské
lásky vytvoil umlec tuto symbolickou báse,
plnou hlubokého významu pro nás. Na stupních

Velkého Chrámu Velkého Boha, uštvaní, ubití,

do posledního dechu hájící svátého Písma dech,

zemeli poslední Cechové a žel, nepovstali víc.

Evangelium bratrské lásky leží u nohou roz-

bitého Krista, u Chrámu, ale ruka

sni po nm se vztahující již je ne-

pozvedla. — Kdo s láskou a po-

chopením sledovat bude práce Bíl-

kovy, vycítí onu souvislost myšlénky,

jež jako ton zlaté struny zní celým

jeho dílem. A snaha jeho, odkrýt

*) Reprodukováno v »Zlaté Praze.

«

**) Repr. ve »Vol. Smr.« ro. II.

DEKORATIVNÍ
NÁDOBY Z KA-

MENINY.
—

131



VOLNÉ SMRY.

nám souvislost svého nitra s Vností stává

se jasnou a uritou. Myslím, že vším právem

Bílek nazván mže být bratrem duší tch vel-

kých anonym, již stavli gotické chrámy.

Jako jejich práce tryskala ze srdcí horoucn
oddaných Bohu a mla význam modlitby, jež

podnes mluví k nám svou vroucností, tak i dílo

Bílkovo, tak jeddnotné a myšlénkov souvislé je

ástí C h r á m u, jež by si pál, aby celá generace

svou snahou, Pítomnosti i Budoucností postavila.

Každá jeho práce je tžkým kamenem ohromné

této stavby, již si uinil životním úkolem.

Již nkolik let sní Bílek o tom, jak by

ml vypadat Husv pomník, a zdá se mi,

že celým svým dílem, svou snahou otázku

rozešil. Jsou jeho práce všechny Husovým
pomníkem. On chce však, aby pomník

ten mluvil o snaze celé generace,
jež pomník staví a ví, pro staví. A jako

pravý umlec a lovk tvrí ne za cenu

vraždy starých památek, na jejichž hrob
buduje se drze nové, obyejn horší než to

staré, ale na míst jiném, na míst novém,

o nmž dosud nikdo nepemýšlel a jež leží na

bíledni. Jen si všimnte projektu, kde vypsán

konkurs, kde se »slibuje«, jak námstí bude

regulováno, to jest zohaveno na vné asy,
aby si do prostedka postavili ne ku chvále

Svatého jména Husova pomník, ale jakýsi

Gambetta-monument, jenž dopadne zas asi jako

projekty na Palackého pomník — který nebude

asi k niemu, leda aby naše politické »strany«

proti sob tam své tlachy a boje odbývaly. Což

na tom, že se tím zpsobem na Husovi proheší?

Že svtec, jakým byl Hus, je vzorem lovka,
o nmž by ml lid v tichosti srdce svého roz-

jímat, aby dle jeho svátého píkladu žil

Ne kácením vky zddných krás, ale tvo-

ením Nového, Velkého a možno-li krás-

njšího než bylo pedešlé se získá pda pro

vývoj umní. A Bílkv projekt Husova pomníku
míí na místo, kde by osvžení duše bylo nej-

více teba, kde by bylo povinností lidu dát

»chleba.« Žižkovský vrch navrhuje, jenž by

byl útoištm všech, jež život Husv jak o

vzor žití považují. Tam v té mrtvé, dlnické

tvrti, kde továrny a chudoba, kde vyvrhel spo-

lenosti, ti životem okradení, násilím kapitálu

zmrzaené životy strádají, živoí a mou, tam, na

zeleném, stromy porostlém vrchu, jehož kámen
každý je historickým, tam nech promluví snaha

naší generace. A ím byl Versailles stoLtí XVIII.,

století elegantního sobectví, tím a je tento ze-

lený vršek nám a naší dob. Lid náš si za-

slouží, aby ml místa, kde po lopotné práci

by mohl aspo chvíli žít životem skute-
ného lovka. Ne do museí zavírat nová
díla umlecká, ale do života s nimi ! A mo-
derní architektura by tam ukázala svou schop-

nost, a výtvarníci všichni by se súastnili,

všichni, jichž snahou žít svou prací tomu
ideálu lidství, jemuž žil Hus. Takovým
skutkem bychom jen získali sympathie veške-

rého vzdlaného svta
;

a ten vrch, jenž pro-

mnn by byl v les, za každým krokem by
odkrýval nové práce, jež by všechny
mluvily o jedné snaze!

* *
*

Kdo zna povahu a život lidu jihoeského,

kdo žil a cítil s ním, tomu nebude divno, že

duch, jakým je Bílek, pochází z Táborská. Za-

chovalo-li se v Cechách ješt nco z pvodní
krve eskobratrské, tu zachoval ji v sob lid

jihoeský. A sama píroda vytkla lidu tamj-
šímu celý zpsob života: orba a lesnictví a hrn-

íství jsou od vk jeho hlavními živiteli. Továrny
doposud neprzní krásný ten kraj a pluh i kosa jsou

takka nerozluný s pedstavou jihoeského lidu.

Jdeme-li po stop duch, jež nám dal eský
jih, utvoí se onen zvláštní typ lovka my-
stického, pevného a písného, s nádechem
mkké snivosti, který vyvrcholen v Chelickém,
v Husovi, v eských bratích i hrdinech tá-

borských, tch heroických obtí, na nž si

vzpomíná Bílek ve své tragické visi: »Podo-

benství o Velkém západu ech«. On sám je

z té krve, z té rasy pevné a mystické, je tím

typem vrcholným svého lidu, jako jím je duše

velká, jemu píbuzná Otakara Beziny. Neroz-

luná je mi pedstava obou tchto velikých

poet, ty pi suj ících v sob jihoeský kraj a lid

v nejistší essenci. Jejich životní názor, to
zvláštní hranol, jenž odráží Pravdu svým ty-

pickým zpsobem, mkkým a pevným, slovan-

ským, tak se rznícím od pojm germánského
cítní a jeho tvrdosti.

V Chýnov, msteku tichém a odlehlém,

vroubeném lesy a rybníky, žije životem své

práce tiše a skromn František Bílek. Když
pekroíte práh domu, ovane vás jako z dáv-

ných dob vn patriarchálních zvyk, jež tu

domovem. A ta jizba bílá a svtlá, v níž za

stolem pokrytým ubrusem, pedeným matkou
umlcovou, sedíte, naplnna je atmosférou poest-

nosti a prostoty. Tak to snad vypadalo u Chel-

ických nebo u Hus, táž matka, jež vlídným

úsmvem vás vítá, týž otec, jenž k obdu za-

sedá s modlitbou uprosted rodiny a eled.
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Jako myslivna vypadá ten dm se svou lome-

nicí a devnou pavlákou, .jenž nkolik krok
dál od statku domácího stojí na svahu starého

ovocného sadu, pod nímž v údolí se vine

potok olšinami. A prostý ten dm, v nmž
Bílkova dílna, prozrazuje svého tvrce; je sta-

vný tak, jak pedkové stavli : dle poteby.

Není to kopie starých staveb selských, jen

to dobré, lidové z nich užito; dm ten

mluví o sochai a básníku, jenž zde pe-

bývá. Již z dálky vidt velká okna atelieru a

na zdi obrovský, v malt nanášený relief

hlavy: »Zem nám mluví.

«

— »Jsou jistí

lidé v jistých dobách, « pravil ke mn Bílek,

»kdy zem k nim mluví, jsou istí a svati a

chudí duchem. Co mluví k nim zem ? Mluví

jim o dsivé zvsti, která díve byla než byl

svt
;

jsou to vyvolenci Boží, vidící až svtlé

nebe, ale nikdy víc se na zemi neusmjou.« —
Proto onen bolestný, smutný výraz hlavy, ono

bolestné rozevení úst a lítostivý pohled, jímž

se dívá na tulícího se k ní lovka — — —
A jiné reliefy, mluvící o duši, jež zde pebývá,

citáty z Písma, modelované z písmen jakoby

z vtví a trnoví, vinou se kolem oken.

Atelier Bílkovo, to velká sin, do níž ze tí

stran padají proudy svtla a rozlévají se v bílém

prostoru. Nic tu nevidt než práce sochaovy:

Kalvárii v plném tichém svtle, Golgotu, Orbu,

a na stole mezi návrhy a rozdlanou prací

leží Evangelium, jež je stálým pramenem živné

vody, z nhož erpá umlec sílu k práci. A po-

dobizna otce, ve dev ezaná, i matky v pí-
ném trámu, urené co ásti k doplnní stavby,

co podprné trámy v pavlai. Na tchto por-

trétech je vidt, jak pracuje Bílek lehce dle

modelu
:

podoba i charakter jsou zachyceny

s dokonalou životností. Ostatní své práce však

nepracuje Bílek dle živého modelu. V duši

jeho zraje myšlenka, kterou vtlí, jakmile do-

zraje. Všimnte si tch postav kolem Jidáše,

neb té vavy ženoucí se za slávou, i tance

kol zlatého telete. Tu není ani jediný pohyb,

který by mohl podat model, a pec jak tu ka-

ždý posun životu odpozorovaný. Své studie
pímo fotografické pravdy steží Bílek bedliv

ve svých mapách a nedovolí, by pišly na

svtlo. A tichým životem svého lidu žije Bílek

v práci ponoen od rána do veera, a osvže-
ním je mu tu pehlížení velínu, tu u sou-

seda hrníe vytoit vásy, nádoby rzné i vy-

modelovat krb majolikový
;

anebo když po-

teba volá, zakosí si na pažitu, zajede do lesa

pro kmeny lip, v nichž pak vyezává svého

života sny. Když Bílek pracoval o svém Kristu

a ml dvée atelieru, jež vedou do polí, ote-

veny, tu picházeli lidé v polích pracující

v hodin veerního návratu k nmu. Prostý

seká s kosou na rameni, lovk, který neví,

co je atelier, odložil kosu a jal se modliti ped
oltáem Krista. Bílek mi to vypravoval s po-

hnutím a dodal : »To je mé obecenstvo, pro

které pracuju, to je uznání, které heje, a

vte, že nežádám si jiné.« I mn bylo jako

tomu sekái, a bylo tak i jiným . . . Bílek

tvoí své umní pro 1 i d, ale ne pro dav,
pro tu massu tl a žaludk o kost, krku a

pecku se rvoucí, jíž se íká »naše spole-

nost«, on tvoí pro lid, protože duše jeho je

prosta jako duše lidu. On žádá, aby mu roz-

uml lovk, istý lovk, prost vší pakultury,

prost všech pojm mody v život i umní,
prost vší kasty. Bílkv Kristus je dílo, jemuž

mže rozumt každý lovk, nejprostší, trpící

a strádající, jenž hledá útchu v pohledu na

Spasitele. Umním pro lid nepedstavuji si

umní didaktické a tendenní, jakoby pro niž-

šího vzdlání tídu ale jež nepedpojat stvoeno

pro každou cítící a trpící duši. k povznesení

každého skuteného lovka. Ve snaze

Bílkov je k lidu jít, s ním se setkat, ne však

v blahosklonném snížení se k nmu, ale aby

i ten nej nižší, poslední tvor v okamžiku své

nej vyšší lidské snahy jemu porozuml. Tak
vypadá umní absolutné, vypjaté do nej-

vyšších met, kam duše lidská sáhá. Tam v tch
výšinách se shledává nejen s bohatýry ducha,

ale i s chudými duchem, jichž vrchol je teba
jen takový jako u vegetující kvtiny, ale je

vrcholem, kde duše básníka si s duší

bratra podává ruku ped Vností. Jen ve

snaze po oist žít životem Pravdy a Lásky
možno dospt k umní radostnému, a lidstvo

mže býti šastné, teprve až ku spokojenému
žití bude mít práva. Tím lidstvem budou-
cnosti mžeme býti dnes, zítra, od chvíle, kdy
v bratrské lásce podáme si ruku. A Bíl-

kovo umní spje k oist spolenosti, jeho

umní je snem o tom, co lovk ztratil, není

cílem, ale je Životem. Sám srovnává život

pravého umlce-lovka se sluncem, jež zahívá
pdu. A i když zapadne, pda zstává vyhátá
a sím, jež na ni padne, ujme se a promní
se v Strom Života. Života Vného,
po nmž není Smrti. Koním slovy bratr-

ské duše Bílkovy, velkého básníka Otakara
Beziny, jež zní jako nadjný hlas zvonu, je-

hož srdce bije v nadji v lepší naše žití:

133



VOLNÉ SMRY.

POZDRAVUJEME JARO ! HLE, DNI SE STÍDAJÍ S NOCÍ,

JAK OKNA ANDLY MALOVANÁ S KRESBAMI SYMBOLICKÝMI,
V NESMÍRNO SKLENUTÁ K ÉTHERNÝM OBLOUKM CHRÁMU TVÉHO,
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POZDRAVUJEME JARO! VÍTÁME NETRPLIVOST DUŠÍ
TESENÍ KÍDEL SESÍLENÝCH ! ODVAHU ZRAKU ZJASNLÉHO!
NEKONENOSTI EKAJÍ NA NÁS, JINÁ SLAVNJŠÍ JARA,

VNOSTI HMÍCÍ PÍSN, VYSVOBOZENÍ!
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J. S. MACHAR.

VÁNONÍ MELODIE.

V Betlém zrodil se na slám
pán Ježíš z rodu ctného

a idyllití pastýi

tam mli radost z nho.

Pak výrost tak a všelijak

a bez professe, pasu

po krajích chodil sem a tam
a v ocích plno jasu.

Miloval dti a chudáky
a horoucími slovy

do pustých duší zahímal
a kázal zákon nový

:

— na chudých že prý stojí svt,

jim po smrti nebe že patí,

že Excellenc-pán s žebrákem

jsou prý si vlastn jen bratí;

ba chuasa, že jednou posadí

si pánb podle sebe,

co velbloud prý projde jehlou spíš,

než takový rentier v nebe;

a v nebi, tam prý bude hoj

!

vždy kamna zatopená,

havannah pravá, penz dost

a vína nepoktná
;

to nebe že cíl náš a ddictví

svt že jsou vzení míže —
pak mocní svta tohoto

na devo vbili jej kíže.

A potom pán Ježíš z hrobu vstal

a v srdci lekci nesa,

té zemi tuze rád s bohem dal

a vstoupil na nebesa.

Ježíši pane, tvou památku

slavíme te bhem roku,

ku tvému žití vzhlížíme

v každikém tom svojím kroku.

Zrodiž se v Betlém v prosinci

k radostem drobounkých dtí,
— neb idylly vymely a pastý
už nikde nevidti —
pak tuze erstva vyrosteš

a kážeš nám zákon svj nový,
bychom se znovu vždy tšili

luznými tvými slovy

:

že si nás, chudáky, posadí

pánb hned vedle sebe,

co slon projde uchem jehly spíš

než taková Excellenc v nebe

;

a v nebi, tam že bude hoj

!

vždy kamna zatopená,

vitel žádný, cigár dost

a vína nepoktná

;

tady že lump jen má blahobyt,

jen tašká že plné má spíže —
pak za to tvoje uení
na devo vbijou t kíže.

Ty ale moude vstaneš zas,

když zem v jarní zeleni plesá

nedbáš, že rže chce zrovna kvést

a vstoupíš na nebesa.

A to je facit: Svt jde dál,

jak ped tebou a za tvých as

;

zle bylo tenkrát a bude h
zní skehot prorockých hlas.

Nebe nám bledne, víra je pry —
hle, lip by bylo snad peci

kdybys nám nkolik procent dal zde

místo tch posmrtných vcí

!

Vždy už jen dtská tší se sms
na píští vánoce zticha,

a už jen páterm fialovým

rostou z tch sloves tvých bicha

!
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Z UMLECKÝCH KRITIK J. K.

HUYSMANSE. m. vlastenectví
V UMNI. Vlastenectví je dle mého mínní
v umní vlastností negativní. Vím ovšem dobe,
že dav dupe radostí a stírá pot nadšení s ela,

když slyší v nkterém koncertu vát »Odvetu«

nebo » Francie má lásko «, vím dobe, že se

plno lidí rozplývá nad romancemi p. Déroulda,
ale to jsou všechno bodí zevlouni, kteí se

nechají lapit a zavést na všechny ty vlaste-

necké lávky a íkají pak o poetech — inže-

nýrech, kteí je postavili : »Ach jaká to krásná

duše.« Vlastenectví, jak já tomu rozumím,

vlastenecké je postavili poádnou práci.

Delacroix a Millet prokázali Francii svými

obdivuhodnými obrazy vtší služby než všichni

generálové a státníci dohromady. Oni ji pro-

slavili a zvelebili, kdežto Vernet, Pils, Yvon
a ostatní vojenští malíi, kteí opvovali její

vítzství, ji snížili a zhanobili svými mazanicemi.

To je moje otevené mínní. — Baudelaire

napsal ve svých »Curiosités esthétiques« mluv
o malíství bitev tuto vtu : »Nenávidím toto

malíství práv tak jako nenávidím vojsko,

ozbrojenou moc a všechno, co zatahuje hluné
zbran do klidných míst«. Já nepjdu tak daleko

— se stanoviska umleckého. — Vojsko exi-

stuje a má následkem toho právo býti repro-

dukováno stejn jako ostatní tídy spolenosti

;

ale už bych jednou prosil, aby nám je pestali

pedstavovati bu melodramaticky nebo plati-

v, chtl bych, aby malovali vojsko zcela jed-

noduše tak jak je. P. Guillaume Régamey se

o to aspo pokusil a také se mu to nkoli-

krát podailo.

Bitvy vystavené letos v Salon jsou všechny

bez výjimky hloupé a ubohé. Vezmte p. De-

tailla, miláka obecenstva, který nám ukazuje

episodu z bitvy u Champigny; všichni

ti dobrákové hodn ulízaní a hezky istí jsou

zachyceni v posicích, které autor nemohl
vidt v tom okamžení; je to ada panák
rozestavných lovkem, který má v tch vcech
cvik. Vsadím co chcete, že p. Detaille vzal ze

svého alba dv nebo ti posice, které naški-

coval v táboe nebo pi parád, a zaranžoval

z toho bitvu pro potšení amateurm. Ten
obraz nepáchne prachem, ten páchne gummou
a hlavn erstv žehlenou látkou, kterou byli

ti panáci pestrojeni za vojáky !

Dílo p. Detailla má jist málo morku v sob,
ale nemá ho také mí než obrazy pp. Médarda,

Castellaniho, Couturiera, a vyrovná se jist

práci p. Berne-Bellecoura, který se vytrvale

drží cesty prostednosti. Jen jeden z tch obraz
je božský, a to p. Reverchona : sapér ukazující

na nebe franctireurovi, který umírá na ko-

lenou. Tento obraz je ten nejjistjší prostedek

proti spleenu, který znám, odporuuji ho lidem,

kteí se tžko smjou
;

tentokráte u nich vy-

pukne strašlivý záchvat veselosti. Odporuuji
zárove tm, kdož nemají asu navštíviti Salon,

velmi odvážný a velmi roztomilý pokus jednoho

klempíe na levém behu eky : bitvu olov-
ných voják na terénu z drtin u eky ná-

podobené kouskem zrcadlového skla. Pedn je

to roztomilé a pak má to vážné pednosti, co

se týe seskupení; olovná pevnost opatená
dly, z jichž ústí vychází dým udlaný z vaty,

je velmi pozoruhodná a velmi pravdivá. Kdyby
to bylo vystaveno v Salonu, zabilo by to jist

velké plachty p. Castellaniho a soudruh. —
O CHÁPÁNÍ ŽENSKÉHO AKTU. Malíi mne

budou vždycky uvádt v úžas. Zpsob, jakým
chápou nahotu v plein-airu, mne ohromuje. Po-

staví nebo položí ženskou pod stromy na

slunce, a obarví jí kži jako kdyby ležela

v uzaveném pokoji na bílém prostradle anebo

stála ped tapetou nebo polepenou zdí. Nu a

co hra paprsk, které prokmitají vtvemi ?
—

Ale jen uvažujte, v tch situacích tak jak jsou

vtšinou jejich nahoty, mly by míti po tle

srdce a podkovy vržené stínem listí
; a okolní

vzduch, a reflex všeho co je obklopuje a odraz

pdy, co pak to vše neexistuje?

Vím dobe, že lze málo kdy vidt nahé ženy

mezi stromovím. Je to pouné divadlo, které

policejní pravidla bohužel zakazují, ale konen
mže se vyskytnout. Jest-li se nikdy nenaho-

dilo mnoha malím — a já to chápu — pro
se tedy odvažují je malovat?

Zdá se mi to stejn nestvrn, jako kdyby
malí ani nohou nevykroil z atelieru a kom-
ponoval jak takž na zdaBh svoji krajinu uvnit.

Pjdu ješt dále. — Nahota tak, jak ji malíi

chápou, neexistuje. Lidé jsou nazí jen v n-
kterých momentech, za uritých podmínek,

v uritých zamstnáních ! nahota je stav pro-

visorní, to je všechno.

Abych vzal za píklad nkoho ze starých

mistr: o že mi nedovedete citovat ani

jednu nahou ženu od Rembrandta, která

by se nebyla práv svlékla a která si zas nevezme

šaty, až dvod, pro který se svlékla, odpadne?

Je pravda, že chcete-li malovat pouze tvory

chimérické, jako kentaury, pak bakchantky

a nereidky, nemusíte pozorovat nic na svt.
Pak ale mžete, a dokonce byste mli dáti do

pozadí krajinu z malovaného papíru a potek
z pedeného skla. Jaký má smysl reálný rám
pro smyšlené sujety? Bume aspo logití;

Boucher byl logický se svými divadelními kra-

jinami a se svými fešnými herekami pevle-
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enými za Venuše a Diany. Anebo pipustíte-li
,
že nahota existuje jako stav stálý, pak mi

namalujte ve skutené krajin nymfy takové, jaké by musily býti, venkovská dvata opá-

lená a osmahlá sluncem i nepohodou. Kdo se prochází bez závoje po lesích a po mýtinách,

nemá ple bledou a slab naržovlou, nemá tlo uhnteno z lilií a rží.

Pipustíme li však, že pro malíe mythologické píroda a pravda neexistují a pistoupíme-li

na minutku na jejich theorie, podívejme se, jakým zpsobem se ti pánové vytáhnou ze své

úlohy. Musím bohužel zaít dílem p. Bouguereau ! Už p. Géróme obnovil ledovou slonovinu

Wilhelma Miérise, p. Bouguereau udlal nco horšího. Spolen s p. Cabanelem vynašel ply-

nové malování, nafouknutá tla. To už není ani porcelán, to je mdlá ulízanina, je to — nevím

ani co, jakoby mkké slizké maso. Narození Venuše roztahující se v první ad v jednom
z hlavních sál, je ubohost, která se nedá ani vyslovit. Ivomponovati to mohl kdokoli

z ulice. Uprosted stojí nahá žena na mušli, kolem dokola se zmítají jiné ženy ve známých
posicích. Hlavy jsou banální, jsou to ty známé voskové panny z výkladních skíní vlásenká-

ských
;

ale ješt smutnjší jsou poprsí a nohy. Vezmte tu Venuši od hlavy až k pat, je to

špatn nafouknutý obal plátný. Ani svaly, ani nervy, ani krev. Kolena dlají faldy, scházejí

jim klouby; celá ta nešastnice se drží pouze zázrakem rovnováhy na nohou. Kdybyste ji

píchli špendlíkem do prsou, sletí to všechno. Barva je ubohá, a ubohá je také kresba. Je

to malováno jako barvotisky na bonboniérách; ruka šla sama a mechanicky kreslila vlnni
tla. lovk by val vzteky, když si pomyslí, že tento malí, opravdový mistr v hierarchii pro-

stednosti, je zárove hlavou školy, a že tato škola, nedáme-li si dobrý pozor, zvrhne se

v nejúplnjší negaci všeho umní!
Ale dosti toho; tyto mizerné plachty nezaslouží ani, abychom se s nimi zabývali; pojme

si oberstvit zrak trochu erstvým masem.
P. Roli nám ho nabízí s dostatek. Cítím sympathie pro tohoto malíe. Hledá posud

svou cestu, ale až ji nalezne, doufám, že budeme míti o jednoho dobrého malíe více. P.

Roli vystavil tuším r. 1877. scénu z povodn, která mu vynesla medailli. Bylo to dílo in-

spirované Géricaultem. Od té doby zdá se, že Jordanes nedal umlci spáti. Jeho skupina žen

tanících okolo Silena sedícího na oslici upomíná jako pohyb na skvostné sousoší od Car-

V. STRETTI.
K VEERU.
REPRODUKCE P-
VODNÍHO LEPTU.
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z. BRAUNEROVA.
PONT NEUF

V PAÍŽI. ZZZZZ

peaux : Tanec. Má to však mén rovnováhy a drkotá to. Barva není vždy šastná. Není to

šavnat tekoucí ervenavá pasta Jordaensovská, je to usazenina z vinných kvasnic.

Ale prese všechno má tento obraz vážné pednosti. Zde nenajdete ty hnusné hladkosti

a smetánky, o kterých jsem mluvil. To je zmoženo velkými tahy šttce. Je v tom pekypní a

vznt
;
nuže tím lépe ! Konen jeden mladý lovk, který sebou trochu hází a kií ! Mnoho

štstí p. Rollovi

!

Zbývá mi už jen zmíniti se o Dian p. Lefebvra a moje kritika nahoty bude úplná.

Na také citovati vci docela nicotné, rozvodnné od žák slabé obrazy uitel, prostední Se-

leny, hamadryady nebo bohyn vyrábné na verše básník-libretist. Byla by to ztráta asu.
Zbavme se také co nejrychleji velkého plátna pán Lefebvrova. Jeho Diana a lovkyn by estn
obstály na paraventu, kdyby bylo možno pimen zmenšiti nadlidské rozmry tchto oblud.

Jako prázdné duté malování nestojí to níže než Bouguereau. Místo voskových panen jsou to

ty hlavy z kartonu, na kterých staré niaky zkoušívají epce. Co je lepšího, co horšího? —
Vru nevím. — Mezi nimi není moje srdce na vahách, hodí se obé do jednoho koše.

(Z »VÝSTAVY NEODVISLÝCH r. 1 8 8 1 «
. ) P. Gauguin vystavoval loni poprvé; byla to

ada krajin, rozvodnní tehdy ješt nejistých prací Pissarových; letos pedstupuje p. Gau-

guin s obrazem náležejícím pouze jemu, s obrazem odhalujícím nepopiratelný temperament

moderního malíe. Zove se Studie nahoty; je to v popedí žena z profilu sedící na

pohovce, která spravuje svou košili
;
za ní utíká podlaha pokrytá nafialovlým kobercem až do

pozadí, kde ji zakonuje spodek alžírské záslony až u hoejšího rámu. Nebojím se prohlásiti,

že mezi souasnými malíi, pokud pracovali v nahot, žádný neuhodil na tak pravdivou a
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BOH. KAFKA.
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SKIZZA.

silnou notu; a nevyjímám z tch malí Courbeta, jehož Žena s papouškem je práv
tak málo pravdivá co do uspoádání i co do masa, jako Ležící žena od Lefebvra nebo

Cabanelova Venuše ze smetanového crému. Courbet je tvrd malován špachtlí z doby
Ludvíka Filipa, kdežto masa modernjších se cbvjou jako mísy naaté huspeniny; a to je

celkem jediný rozdíl mezi nimi.

Kdyby byl Courbet neumístil u postele moderní krinolinu, mohla by se jeho žena pezvat

docela dobe nymfou nebo najádou
;

jen tento úskoný detail zavinil, že tato žena byla po-

važována za ženu moderní. Zde není nic podobného : to je dnešní ženská a ženská, která

neposuje pro publikum, která není ani neslušná ani upýpavá, která zcela prost spravuje

svoje prádlo. A to maso kií; to už není ta hladká, plochá kže bez pih a bradavic, bez

pór, ta kže všude stejn namoená do ržové vody a vyžehlená žhavým želízkem stejn ode

všech malí; to je pokožka, kterou prokmitá krev a pod kterou ’ se chvjí nervy. A jaká

pravdivost v tom biše trochu tlustém, které spadá na stehna, v tch vráskách pod prsem,

který se nadýmá, snd ohraniený, v tom trochu hranatém ohybu kolením, v tom vystupu-

jícím kloubu, který spoívá na košili ! Jsem šasten, že mohu aklamovati malíe, který po-

cítil jako já neodolatelný hnus ped mannequiny s ržovými, pimenými prsy, s krátkým

a tvrdým bichem, ped mannequiny odhadnutými tak zvaným vyšším vkusem, kreslenými dle

recept nauených pi kopírování gyp-

sových odlitk. Oh, nahá žena !
—

Kdo ji maloval nádhernou a sku-

tenou, bez naped promyšleného

arranžování,
j
bez falšování tah a

masa? Kdo ukázal na svleené žen
národnost a dobu, které náleží, spo-

leenskou tídu, do které patí, ne-

tknutý nebo deflorovaný stav jejího

tla ? Kdo ji hodil na plátno tak ži-

vou a tak pravdivou, že mžeme ped
ním sníti o život, který vede, že

mžeme skorém poítati na jejích

zbiovaných bocích stopy porod,
znovu vy volatí její žaly i radosti,

skoro se vtliti v ni na njakou
chvíli ? Pese všechny mythologické

názvy a podivné ozdoby, do kterých

obléká své modely, Rembrandt jediný

až po naše asy maloval nahotu.

— A to jest pravý opak Courbeta;

musíte si odmyslili nádherné pí-

vsky, které se roztahují v jeho

plátnech, abyste vrátili jeho figurám

znaku modernosti, kterou mly v do-

b, kdy byly malovány. — Holan-

ankami a niím jiným nejsou ty

Venuše Rembrandtovy, ty ženské,

které si dávají utírat nohy nebo

škrábati ve vlasech zimostrázovým

hebenem, ty bichaté kmotry se sil-

nými kostmi vystupujícími pod pruž-

nou jich zrnitou kží ve zlatém pa-

prsku svtla

!

Bylo by vru žádoucno, když není

po ruce genius jako byl tento obdi-

vuhodný malí, aby umlci talentovaní

jako pan Gauguin uinili pro svou

dobu co Van Rhin vykonal pro svou
;

aby zachytili v tch momentech, kdy
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je nahota možná, v posteli,

v atelieru, v operaní síni

a v lázni, Francouzky,

jichž tlo by nebylo sesta-

veno po kouscích, jichž

ruce by nebyly dlány po-

dle jednoho modelu, hlava

nebo bicho podle jiného,

a to vše nebylo nádav-

kem slito dohromady dle

receptu odkoukaného sta-

rým mistrm.
Ale bohužel ! Tato pání

se nedokají tak hned svého

splnní, nebo poád ješt

u nás zavírají lidi do vel-

kých sál, omílají jim ty-

též hlouposti o umní, ne-

chávají je kopírovati antiku

a neeknou jim, že krása

není jednostejná a nezm-
nitelná, že se mní kli-

matem a dobou, že Venuše

Miloská, abychom citovali

jeden píklad, není dneska

ani zajímavjší ani krás-

njší než ty staré sochy

Nového svta, pokryté te-

továním a s peím na hlav
;

že jedna jako druhá jsou

pouze rznými manifesta-

cemi téhož ideálu krásy,

hledaného rapami, které se

od sebe liší
;

a že se dnes

nejedná o to, dosíci krásy

dle zpsobu benátského

nebo eckého, hollandského

nebo flámského, ale že se

máme snažiti vybaviti ji

ze života souasného, ze

svta kolem nás. — A krása existuje, je tady, na ulici, kde ti nešastníci, kteí orali,

celý den v sálech Louvru, nevidí dvata jdoucí kolem a nesoucí jim vstíc rozkošný

pvab mládí zemdleného a jakoby zidealisovaného oslabujícím vzduchem mstským
;

nahota je

tady pod tím tsným brnním, piléhajícím k pažím a bokm, modelujícím pánev a dávajícím

vystupovati prsm, nahota jiná, než ped sty lety, nahota unavená, delikátní, zjemnná, ner-

vosn se chvjící, nahota civilisovaná, jejíž propracovaný pvab pivádí k zoufalství

!

Ah ! k smíchu jsou mi ti Winckelmannové a Saint-Victorové, kteí pláí obdivem ped
nahotou eckou a odvažují se prohlašovati, že krása se navždy utekla do té hromady mramoru !

Opakuji, p. Gauguin se pokusil první od mnohých let zobraziti dnešní ženu a pes tžkost

a neprhlednost stínu, který vrhá obliej na prsy jeho modelu, se mu to pln podailo a stvoil

tak obraz neohrožený a authentický. —

JAN PREISLER.

=Z STUDIE Z=
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P. PUVIS
DE CHAVANNES.
MEZI UMNÍM A
PÍRODOU. :

G RODENBACH: PUVIS DE
• CHAVANNES. Mistr obdivuhodný,

svérázný, plodnosti neúnavné. Ped asem, když
zneuznávali ješt mnozí jeho svrchované umní,
psal Gautier, jenž vidíval jasn: »V prosaické

a realistické dob jest neumlkovan heroický,

epický a monumentální«. Ke svým ohromným
komposicím maluje nejprve malý nártek, ve kte-

rém podává rozvrh své myšlénky, takka úhrn
díla pln již v nm obsaženého. Potom ho pro-

vádí v rozmrech velkého obrazu štaflového.

Neúprosná zevrubnost kresby : umlec stále

poítá, srovnává, mí, naznauje pravítkem

nebo penáší úhlomrem. ekli byste inženýr,

geometr odmující zrakem vzor a plátno. Tuto

práci dovršiv, zvtší obraz jednoduše pomocí

tverek, jak to iní u sochaských návrh
kameníci pro mramor. Odtud nabývá jeho

kresba geometrického vzhledu. Než práv tato

bezvadná pesnost snoubící se s nevýslovnou

poesií zabezpeuje dílm jeho i ryzí krásu

a neodolatelný pvab.

Vyzná se dokonale ve svém povolání, ob-

jevil vše ve svém umní. To znamená, že

vzkísil dekorativní malbu naší doby. Nalezl

pro ni nový styl, nové zabarvení. Postehl

svým duchem, že moderní stavby vyžadují fresk,

které byly pro n uzpsobeny. Vypstil malbu

odpovídající nynjší architektue, pomníkm
Francie budovaným z francouzského kamene
ponkud šedavého, ponkud zažloutlého, vesms
mdlého a matného. Proto také maloval jen

matn užívaje k tomu cíli pláten zvláš pi-

pravovaných, barev tlumených a odstínovaných,

slézových, mírn ržových, žlutí málo ostrých,

modí, které pouze jako sordinou dušené zpí-

vají. Z té píiny ostatní malby v Pantheonu

prolamují stny
;
jeho malby zlaují se s jich

chladným tonem, splývají s nimi. Opravdu,

jakoby kameny snily.

A jaký sen! Sen vznešeného lidstva, lidstva,

jaké by mlo býti nebo jaké bude. Lidstvo

mystické a mythické, jež nedospje nikdy až

k stavu mythologickému. Jeho ženy nejsou

bohynmi; jsou to dosud ženy, ale ženy Edenu,

v nmž prvotního híchu nebylo nebo již není,

ženy rodící bez bolesti. I muži vypadají jakoby

žili v zemi utšenjší. Zapomínají na pohlaví

a na hodiny. Oddávají se toliko ušlechtilým

pracím, Pírod, zamstnávají se vným i do-

asným, nepestávajíce však nikdy býti lidmi.

» Zdrojem poesie jest skutenost«, pravil Gothe.

Rovnž i umní, soudil Puvis de Chavannes.

Tvrdilo se, že jeho oborem jest íše snu a le-

gendy. Naopak, nikdy nevzdálil se Pírody.

Všecky postavy jeho obraz jednají spíše než

sní. Každá koná práv to, co jí konali sluší,

jak trefn podotkl jednou Besnard ve svých

vtipných Salonech.

Podobn má se to i s posuny: lze íci, že

posun užitený jest vždy krásný. Všecky po-

suny postav Puvise de Chavannes jsou užitené.

Posun práce, zápasu nebo her v Ludcs pro
pati a, Inter ar tes et náturám; klidný

posun ekání v Chudém rybái, posuny
tak pípadné a bezdné u muž jako jsou

bezdnými u žen, jež maloval posuny, kterými

trhají kvty, láskají dítky, vní studnice.

To vše jest stále a zcela prost život —
život penesený, chcete-li. Zde vzí dvod
pro Puvis de Chavannes, vystoupivší asov
mezi realisty a symbolisty, slouil oba smry:
realisty kázající: »Teba jen Pírodu napodo-

bitl « ,
symbolisty prohlašující: »Není Pírody «.

I on stejn jako Courbet a Manet horoval

pro pesnou formu, pravdivost vzoru
;
ale s druhé

strany líí své bytosti jen pi pracích ušlech-

tilých, je stav jen do kraj kvetoucích blížil

se k symbolistm, jimž jde o pohyby krásné

a legendární. Tak zstává malíem pirozeným
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— P. PUVIS
DE CHAVANNES.
CHUDÝ RYBÁ.

a zárove malíem ideálním, ímž nerozumí se nijak, že by byl malíem Idealismu, jak

o nm mluvili matouce pojmy. Idealismus jest naopak akademickou konvencí s pravidly

Krásna a s nauenými posuny. Puvis de Chavannes nedbal le posun lidských a pojal

Krásno po svém zpsobu, to jest bez jakékoliv archeologie, což jest ovšem také obvyklou tra-

dicí. Vrátil se zkrátka k Pírod a odkryl nenadále národní prostotu, prostotu básn Chanson

de Geste *), která kotví v národní povaze. Nebo on, v nmž vidl se- stj co stj potomek

italských mistr, jest zakoenlým, hluboce národním umlcem bezprostedn se družícím ke

škole francouzské. Nevzpomenete na nho ped Botticellim, nebo ped primitivisty benátskými

aflorentinskými, ale pozorujete-li Poussina, na píklad Podzim i Hrozny zaslíbené
zem, a Léto i Rut a Bóz. I tu postavy, a na pohled píslušnicí vznešeného lidstva,

vedou si dle podstaty svých výkon, seou, ohýbají se pod bemenem kananejských hrozn.

Ihned naskýtá se obdoba s klidnými výjevy Puvise de Chavannes váženými z téhož ideálu, ale

vystiženého a uskutenného prostedky novými, veskrze pvodními.

Byl pedevším rovnž jako Poussin — a to se ne dosti asto opakuje — úžasný krajiná:

v Lét; ve fresce Sorbonny s vrchy kolem do kola se táhnoucími, jemn modravými;

v Chudém rybái, kde rozprostírá se do nekonena hladina siv zelená a hladká, která

obnažuje takoka bezmyšlenkový mozek klidného rybáe; v Posvátném háji, v této

*) Výpravná báse hrdinská z poátku francouzské stedovké literatury. Bližší podává úvod Kubínova
pekladu »Písn o Ro!andu« ve sborníku svtové poesie. P.
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oduševnlé symfonii bohaté zelen

lesa. Také zde zachovává svj oso-

bitý ráz, který nenáleží ani realistm

ani symbollistm. Nemaluje jako

symbolisté krajiny vysnné se

stromy znetvoenými, s pdou ba-

rev zemí, jaké vídáme ve snu

nebo v horece. Zachycuje vrn
pírodu, skutené kraje, urité ob-

zory, behy Seiny, siré lány 1 Tle-

de-Francské, kde všudy prodléval

a zdomácnl. Ale jinak nespoko-

juje se jako realisté pouhým ná-

podobením. Jeho skutené krajiny

jsou obklopeny jakýmsi nezná-

mým, neskuteným ovzduším. Zdá

se, že v n padá svtlo nadpo-

zemské. Jest to ideál ve skute-

nosti a Vnost v ase. Tak by-

chom si pedstavovali lepší planetu

(naší velice podobnou) kde však

nesloužila by zem k tomu, aby
pochovávala mrtvé, nebyla le do-

brou hlínou, z které sochy se hntou.
Zahrada tichého veselí, ušlechtilých

prací, míru. Kdysi v jedné ze svých
básní v prose tázal se Baudelaire

pate na bránu: »Kdy dojdeme
štstí? « Hledíme-li na díla Puvise

de Chavannes, míníme, že ta jsou

zemí Štstí, k níž všecky lidské

lodi plují a u níž toliko jeho sen

mohl pistáti.

- P. PUVIS
DE CHAVANNES.
POSVÁTNÝ HÁJ.= STUDIE. =



P- PUVIS

DE CHAVANNES.
Z CYKLU SVATÁ
JENOVEFA.

V VÝSTAVY VÍDESKÉ.
Je to sedmá výstava Secesse za

dv léta a tetí nebo tvrtá v Kúnstler-

hause za stejnou dobu. Vidl jsem skoro

všechny a psal jsem snad o každé, kte-

rou jsem vidl — z poátku s nadše-

ným zápalem, který postupn chladl a

uhasínal. Nevím, jsou ty výstavy sku-

ten ím dál tím slabší, nebo psobila

na mj úsudek blaseovanost, která nutn
nastoupí, vidíme-li nkolik velkých vý-

stav s ukázkami všech smr moderního

umní dost rychle za sebou, nebo ko-

nen stupovala moje požadavky tak

siln okolnost, že jsem sotva msíc ped
tím vidl v Benátkách jednu z nejkrás-

njších sbírek starých mistr ? Zkrátka

prošel jsem tentokráte ob výstavy za

pl druhé hodiny docela pohodln —
a lhostejn, ba s jistým despektem a bez

jediného hlubšího dojmu. Snad mi ne-

dává tak zbžná prohlídka ani práva

referovati o podrobnostech
;

budu tedy

mluviti jen o dojmu celkovém a pokusím

se ho vysvtliti sám sob i tenám.
Kdybych kladl na vystavené obrazy

mítko, kterého jsem užíval ješt ped
dvma lety, kdy jsem se interessoval

z ist odborného stanoviska jen o to,

je-li nco dobe nebo špatn malováno,

musil bych snad být nadšen i dnes.

V obou výstavách — Knstlerhaus ten-

tokráte zásluhou Anglian nezstává
valn za Secessí, kde jsou zahranin
zásilky slabší než jindy — v obou vý-

stavách je celá ada vcí malovaných

pímo znamenit; v Secessi je Zorn,

Dettmann, Alexander, Kuehl a j. v Kún-
stlerhause Cameron, Carpentier, Courteus,

Hitchcock, Peacock, Pearce — v obou

výstavách je ada pokus krajn odváž-

ných v hledání barvy a v traktamentu
;

ale to všechno imponuje velmi málo

dnes, kdy smysl pro barvu má bezmála

každý a odvaha stala se modou.

A tak chladné podivení na první po-

hled vzbudí snad mnohé, ale emoci,

pohnutí skoro žádné z tch pláten. Mnoho
techniky, málo umní.
Umt malovat je nco, co se u malíe

umlce rozumí pece samo sebou, co se

pedpokládá pedem, jako u literáta, že

zná grammatiku
;
ovšem je u malíe cesta

k ovládnutí techniky i jen nejhrubšímu

nekonen tžší a studie, kterých k tomu
potebuje, jist zajímavjší, ale umní
zaíná teprve za nimi

;
teprve když du-



ševní stránka v díle pevládne nad tech-

nikou. Umí-li malí už mluvit, ekáme
teprve napjat c o nám ekne, a více

nebo mén virtuosní forma, kterou se

vyjaduje, interessuje nás mén, než

vnitní cena toho, co nám ukazuje. Od
umlce nechceme slyšeti lhostejnou

denní e, chceme, aby nám sdloval

jen vci, které ho dojaly nebo interesso-

valy nad bžný, emeslný normál. Jsou

dojmy tak silné, že nás nutí, abychom
si je jasn zformulovali, krajiny a ná-

lady, které zvou, abychom je šttcem za-

chytili a stupovali si dojem, kterým

na nás psobí, dekorativní attitudy

nebo pohyby lidského tla, jichž kouzlo

nelze vyjáditi slovy, a které tužka za-

chytí a osvtlí, typy, které nás lákají,

abychom je studovali a pochopili svým
zpsobem. To vše stojí za to, abychom
pracovali. Umlecké dílo má být mod-
litbou, íká Bílek. Dle mého má být

denníkem, ve kterém umlec po celý

život upímn zaznamenává svoje dojmy,

sny, touhy, boly i nadšení — všechna

hnutí duše, pohnutí, ne lhostejnost.

Bez pohnutí žádné umní.
Dobí staí misti mají jist vždy co íci;

rozumí se, že nevypravují anekdoty,

ale mluví spoustu vcí, které jen šttec

mže vyjádit. Dekorativní velké si 1-

houetty portrét Velasquezových, hlu-

boké syté tony Rembrandtových pláten,

isté komposice primitivních mistr,

pessimistická velikost Michelangelova

nebo Tintorettova, jasná, klidná radost

Veronesova, což já vím, jak vyjáditi

slovy, co všechno z nich mluví ke mn?
V moderních výstavách se za to

dozvíme velmi málo interessantního

;

slyšíme tu bžné hovory mluvk, kteí

mluvit umjí docela plyn, ale nevdí
nic zvláštního íci

;
a pece mluví,

kií a pekikují jeden druhého.

Naíkali jsme ode dávna, že ve vel-

kých výstavách se obrazy navzájem

ubíjejí
;
te máme výstavy poloviní,

ale zla zstalo poád dost. První my-
šlénka, která vede moderního malíe,

je myšlénka na výstavu : ím bych

pekvapil a upoutal pozornost? Platí to

nejen oVídeácích, kteí jsou typickým

dokladem toho, co píšu, ale skoro

o všech ostatních stejnou mrou. Kra-

jiná vyjde si do pírody, najde motiv

dost interessantní, který by dobe vy-

stail na obrázek formátu Chittussiho,

P. PUVIS

DE CHAVANNES.
SV. JENOVEFA.
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— ale to by na výstav nepsobilo ! A malí
napne v atelieru velké plátno, pomaluje ho

dle malé skizzy s velkou kuráží, emeslnou
šikovností i vytrvalostí, pi které ale první

dojem dávno vypicbal! A výsledek jsou ty

»krajiny v životní velikosti« mladých Nmc,
Vinnena nebo Worpswedských v Knstlerhause.

To je jeden pípad
;

a což pepínání v kuráž-

ném vedení šttce, (Habermann), pehánní
pointillismu, schválnosti v komposicích dekorati-

vních — jako ta famosní Klimtova »Philosophie«,

která zpsobila ve Vídni tolik zbyteného rá-

musu a všechna ta »peherodcsování Herodesa«,

jak íká Shakespeare.

Pár tch poctivých vcí je na poprvé skoro

ukieno vším tím hlukem. Jsou tam také,

v obou výstavách. V secessi jsou to rozkošné

komposice v. Hofmanna, impresse Cottetovy,

krajináské studie od Skarbiny, Jettela, Waltona
— v Knstlerhause z figurálních nkteí Angli-

ané, Anning Bell, z krajiná nkteí Skoti,

z našich Slavíek — takové vci snad zstanou,

ostatní utone všechno.

Myslete si jen na okamžik uprosted takové

moderní výstavy, že jsou všechny ty vci

kolem staré na sto let. Rudolfínská výstava se

docela dobe hodí k takovému pokusu. Ani

technicky z nich neobstojí žádná, pes všechny

modérní šikovnosti. Obrazy, kde malí užíval

bílého základního tonu plátna k docílení svžej-

šího celkovéhodojmu, budou za pár let zernalé

k nepoznání, až se prach zažere do malých mezer

mezi proužky barev; a kde jiný nanášel bez-

ohledn pastosn — naše fabriní barvy !

—
najdete po ase rozpraskané, zhndlé, hnijící

plátno. To technicky
;

a obsahov ztratí vtšina

za pár let teprve všechen interess; vždy vám
poví dnes jedno íslo nkterého humoristického

žurnálu, »Le Rire« nebo »Simplicissima« víc

o smýšlení a cítní moderních lidí, než všechny

ty dlouhé ady pomalovaných pláten.

Dílo Hyperprodukce nemá budoucnosti
;
vše-

chny ty na okamžité oslnní vypotené lam-

pióny zhasnou, jak dohoí krátká svíka pro-

mnlivé mody: tu jistotu si divák odnese dnes

už z každé velké výstavy.

MILOŠ JIRÁNEK.

\JÝSTAVA SPOLKU RUSKÝCH UMLC
VÝTVARNÝCH V NOVOMSTSKÝCH

SÁLECH »U ŠTAJGR«. Posvcená noviná-

ská fráse o »zásjužném podniku« pijde tuším

v tchto dnech zase ke cti, a »Jednota Vý-

tvarných Umlc« si ji za sprostedkování ru-

ské výstavy zaslouží. Už za to, že zjednala

protiváhu Rudolfínskému jarmarku, a hlavn,

že nám opatila aspo jeden výhled do ruského

umní. Ovšem je to výhled skoro retrospek-
tivní. Nezáleží na tom, že dle data povstala vtši-

na vystavených obraz vletech nejposlednjších,

celou povahou charakterisují se pece jako

práce hnutí, které bylo moderní nkdy ped
desíti lety a ješt dív. Hlavn velká pevaha
anekdotických a sentimentálních genr je v tom
ohledu význaná; upomíná jimi nynjší vý-

stavka siln na nkterou slušnjší Rudolfínskou

v letech 80— 90.

Jsou tu vlastn — až na dva krajináe —
zastoupeni skoro výhradn malíi již minulosti

náležející. Dnes udávají na Rusi ton již zase

zcela jiní lidé než lenové Peredvižnik. Dva
z této starší generace pesahují ovšem ješt

do dnešní: Rpin a V. Vasncov. První

svými eminentními kvalitami malískými, které

budou moderní vždycky, druhý proto, že byl

v Rusku podobným initiatorem národního stylu

v umleckém prmyslu jako v Anglii W. Morris.

Jen první je zastoupen na naší výstav a bohu-

žel dost málo charakteristicky. Že tu schá-

zejí také — až snad na Levitana — všichni,

kdož dnes na Rusi representují nové umní
— Srov, Maljavin, Somov, Vrubel, Korovin,

Polenová atd. — rozumí se vlastn samo sebou.

Bylo by tedy zcela nesprávno považovati pí-

tomnou výstavu snad za njakou representaní

a souditi podle ní na nynjší stav ruského

umní. Nikoli, je to prost ukázka bžné pro-

dukce len »Tovaryšstva penosných výstav*

a jako taková vykazuje pirozen práce ne-

stejné hodnoty, vedle opravdu cenných mnohé,

jež by byly v representaní výstav zcela jist

nemožnými. —
Charakteristické je hned, že se dají vysta-

vené obrazy velmi pesn rozdlit podle sujet

— již to ukazuje na starou školu — na genry

historické i » civil ní « ,
na krajiny a portréty.

Voborgenru spadá jist polovina vystavených

prací. Nejcharakteristitjším representantem

je tu Vlád. J e g. Makovskij, malí jména
i za hranicemi známého. Technicky vládne

sice jistou, nkdy dost velkou obratností, ale

umleckým nazíráním nestojí výše než naši

Bartokové nebo Doubové. Vci jako »Na
pohostinské hry, Opilá ulice, Nevsta« by pro

umní nezachránily ani daleko vtší technické

pednosti, než jakými se autor mže pochlubit.

Snesitelným ho chvílemi uiní jen jistý národo-

pisný interess, zvlášt ve studiích, kde se zdrží

anekdoty, ale tu je zásluha jen na stran mo-
del a nikoli na stran malíov. Stejn jako

nazírání postrádá také jeho kresba i barva vší

noblessy. V tom ohledu vyniká nad nj druhý

Makovskij, Alexa nderVladimirovi,
ale nahražuje zase falešný humor onoho stejn
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falešnou sentimentálností. Tím heší vbec vtšina;

buto chtjí rozesmát nebo rozplakat, malovat chce

málokterý, a finty, kterých užívají, jsou hezky opo-

tebované. Tu je Klodt (»Sašek«, » Po minky*, snad

nejh malovaný obraz výstavy) Kasatkin, který svým
nesympatickým koloritem i motivem upomíná na Doubu
z poslední periody, pak L e m o c h, Miloradovi,
Maksimov, Bodarevskij, Sanksová, o nichž

je vru lépe ani slov netratiti. — »Ob fanatismu",

velkou illustraci pro familienblatt nebo i extrablatt, chcete-li,

vystavuje Pimonenko, který tu má také ješt jednu

porcelánovou dívku »V Sadu«. Nevrov historický obraz

á la Javrek, Jarošenko »Jidáše«, velkou plachtu

toho zpsobu, jak je Styka vyrábí, vesms práce umlecky
i technicky stejn bezcenné. Po nich stává se požitkem

podívati se na obrazy, kde aspo malíská, ne-li ješt

umlecká stránka zatlauje anekdotu do pozadí. Pechod
tu tvoí Bohdanov (»Zpytování budoucnosti") a

Bo h d a n o v-B 1 s k ij, který vystavuje obrazy dva: je-

den genre, protivný se vším píslušenstvím, (»Bývalí

soudruzi"), a druhý (»Zkouška hlas), pirozený, ne-

pretentiosní a výborn malovaný obrázek, plný intim-

nosti a znamenitého smyslu pro barvu. Úspch si asi

odnese u nás i všude jinde G. G. Mj a sóje do v. Jeho

»tení rukopisu" spojuje v nejúplnjším výbru pednosti,

jaké se publiku zamlouvají. Pedítá se Kreutzerova sonata

(to se ovšem musí vdt), posluchai jsou známí literáti

a jsou všichni dobe trefeni (pedpokládám), jsou aspo k poznání, publikum si je mže uka-

zovat, pi tom je to namalováno — zdánliv aspo — velmi solidn, co chcete víc ? Ze je

vlastn celý obraz docela nemalebn sflikován, že tam ani místa pro všechny není, sotva už

padne na váhu
,

vedlejší literární okolnosti už pes to njak pomohou. Mn osobn jsou

takové obrazy protivné do duše
;
a k tomu krajináské studie téhož autora jsou pode vši kritiku

— viz jen . 99, » Úžlabí Aj-Yasil«. — Ale tím bychom byli již z nejhoršího venku. Dál je tu

Bakšejev se dvma svtlými, nesmle malovanými obrázky (»Pro vodu«, . 2.) a s dobrými

krajináskými studiemi (^Kvetoucí jablo", . 4.). Nilus, který dobe traktuje drobné sujety

á la Béraud, Vino hado v, jehož »Zebráci« jsou slušnou pleín-airovou studií, a Korin,
který maluje asto opravdu do-

be a modern svtle a je pi
tom velmi jednoduchý a pi-

rozený, jen trochu prázdný tu

a tam. A postupn: po špat-

ných dobí malíi, po dobrých

malíích umlci: Lebedv a

Rpin. Prvního »Soudní jizba

v Staré Rusi« je dílo docela

originální a velmi dobe malo-

vané, dílo, které mohlo vznik-

nout opravdu jen na Rusi a

ne u nás na Západ; a » Sou-

boj" druhého ukazuje nám ne-

jen svrchované kvality ist
malíské, ale pináší také stejn

mnoho ruského vzduchu, teba

látka nebyla nijak »ethnogra-

fická«. Ten ruský vzduch, to

o d 1 i š n é je vlastn první a nej-

vyšší interess takové výstavy,
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a je ho tam dle mého dojmu mí
než jsem se tšil. Jistou odlišnost

mají ovšem i ty obrazy, o kterých

jsem mluvil až dosud, ale ta je

vnjší, krojová nebo typová, tedy

ta nejsnazší a nejpovrchnjší. Ru-

ského a hlavn protivn ruského

bylo v celé té ad genrist, jme-

novit u Makovskébo dost, um-
lecky ruského málo. Toto um-
lecky ruské pináší Rpin ve

všem, co maluje, protože je to ru-

ské podstatou jeho bytosti a pro-

tože jeho umní je tak silné, že

práv tu podstatu pln vysloviti

dovede. U nás je zastoupen jen

dost prostedn (ovšem prostedn vzhledem ku své

vlastní umlecké výši, nikoli k okolí), ale stejn jako

v »Souboji«, i »V Samovazb« budou se hlavn malíi

obdivovali jeho technice, která se ani v obou dost ne-

sympatických portrétech nezape. Celý Rus je také

Ivano v, Sergj Ivanovic, se svým obrazem »Na

pam Štpána Permského«
;

je to surové, pravda, ale

nelze tomu upíti jistou sílu i velikost. Nesterov je

zastoupen jediným velkým obrazem »Zjevením sv. Di-

mitrije«, kde vlivy Vasncova a byzantského umní po-

divn splývají s moderními snahami Worpswedských
v celek dost neurovnaný, ba nepíjemný, a zas nkte-

rými detaily vábící skoro stejn jako odpuzující. Viktor

Vasncov neni tu bohužel zastoupen vbec. Není

tu nic z jeho náboženských projekt dekorativních,

nic z jeho pokus umlecko-prmyslových, které v Rusku

udlaly školu. Za to jeho jmenovec, Apolinarij
Míchají o vi Vasncov, má tu krajináské studie

velké opravdovosti a solidní techniky. Z vtších jsou

to »Orenburské stepi « (. 142), z malých »Ranní sníh«

(. 135), které ukazují, že Vasncov cítí pírodu daleko

umletji než mnohý jeho kollega-krajiná, i než sám
tak slavený Šiškin, tak hojn na výstav zastou-

pený. V kresbách a leptaných rytinách se presentuje

celkem lip než v malovaných vcech. Je to upímný,
ale suchý realista, velmi svdomitý a dkladný kreslí

a jist velmi pilný pracovník. Barvu vidí stízliv a

správn, ale bez noblessy, a maluje nepíjemn tvrd.

Náš Maák stál ve svých kresbách i ve svých malovaných

studiích (ne v obrazech, kde píliš komponoval) um-
lecky daleko výše. Obrazy Siškinovy jsou poctivé, spo-

lehlivé dokumenty, ale ne umlecká nebo dokonce

poetická díla, za jaká bývají tak asto vydávána. Ovšem
ješt mí umlecká jsou díla ostatních. Beggrov,
Brjullov, Bronikov, Štpapanov, Šilder a

Volkov, Kiseljov, krajiná barevn romantické školy,

aPervuchin — to je vzestupné poadí analogické

ad genrist, které jsem vyjmenoval nahoe. Endo-
gurov je už na cest k modernímu vidní barev, ale

je jen svtlý a prázdný (»Dívka s husami«, . 29).

V mnohém ohledu velmi dobrý je za to Svtoslav-
skij (Jarní den, Sousedi), a po nm pijdou na adu
dva opravdoví misti : Dubovskoj a Levita n. Skoro

všechna ísla jich exposic jsou zajímavá
;
tak u prvního

zvlášt »Zatva«, »Jarní Veer«, »Nastává chlad* — ale

nade všechny »Po boui«, pasák se stádem a duha na

pozadí fialových mrak, krajina, která má kus veli-

kosti zrovna biblické, a »Tišina na moi« (. 19), pe-
krásn malované dílo plné klidu a jasu a volného vel-

kého vzduchu, malíské chef oeuvre celé výstavy.

Levitan je barevným vidním i mkkostí ješt o krok

modernjší a nejlepší jeho obraz »Soumrak«, upomíná
až na nkterého z dobrých Skot moderních. Ti dva

vzbuzují vru velké mínní o moderním ruském kraji-

náství. O moderním ruském portrétu mám z reprodukcí

pojem vtší, než by opravovaly ukázky tady vystavené.

Aspo podobizny Jarošenkovy jsou docela tuctové

J. L. NMEC.
= ŠPERKY. =
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zboží, a Ku z nco v aspo v podobizn dámy
není na tom o mnoho lépe. Za to .!. J. Le-
ní a n vystavuje dva portréty neobyejn so-

lidní, diskrétní barvou a pevnou kresbou na

nejlepší podobizny Františka Ženíška uporní-

nající, a Krám skoj e podobizna Siškina je v-
bec vzorem dokonale solidn kreslené i malované

a pi tom velmi živé i psychologicky prohlou-

bené mužské podobizny. Touto solidností vy-

hrává v tomto pípad i nad Rpinem, malíem
jist daleko vtším. —

Jsem hotov se svou prohlídkou
;

a jako ré-

sumé nemám, co bych povdl jiného, co než

jsem uvedl naped — leda pání, abychom

v Praze zas brzy vidli Ruskou výstavu mladší

generace. MILOŠ JIRÁNEK.

Výstava prací em. holár-
KA V RUDOLFINV) Hoiárkovy

první skizzy ku »Katechismu« ped léty, na

školských výstavách akademie to ješt bylo,

pinášely notu silnjšího lovka. I vzdor jeho

mladí. Totéž platí i o jiných pracech jeho

z doby té. Byly vtšinou zbžné se všemi

nedostatky mládí, které s formou i výrazem

zápasí až do úpadu, které ale po prohrané

bitv nové vesele si vypovídá. Práce mli
svžest a pvab ní v poátku. Kvty neroz-

vité to byly, které krásné plody slibovaly, by
i z trpké jablon.

Na výstav v Rudolfinu presentoval Holárek

velký díl své dosavadní práce. Jsou to v nkolik

cykl spojené pérokresby a nkolik malovaných

prací. Nejvtší díl dosavad-

ních snah, chtní a cítní Ho-

lárkova tu najdete. Hlavn v

jeho pérem kreslených cy-

klech. Co tu uloženo práce.

Co tu asi bylo chvil doufání,

zápas a sklárnám'. Mnoho,

mnoho práce. Holárek svými

cykly vypráví o neestech

trpných a schvalovaných,

o nepravostech lidí, bíd
jich i smutku. — Co skiz-

zami svými sliboval v mládí,

to v pracech hotových ztž-

ka najdete ! Tak njak vy-

prchala a ušla z nich asem
bezprostednost a tím síla

výrazu. Snad že té pravé

v nitru nebylo. Taková n-
jaká šedá konvencielnost

vtšinu z tch prací dusí.

Jak v cítní, tak i v po-

*j Odloženo z . 5.

dání cítného. Je jisto, že hluboce cítná a v ni-

tru utkvlá idea by nemohla vyznít tak na piano,

jako u mnohých Holárkových prací se dje.

A postrádáte po vtšin zde onu touhu po

vyvrcholení, vyerpání toho, co nitrem hárá.

Dokonce ztží už byste našli nco odlišného, o no-

vých, silných výrazech, neb aspo jiných výra-

zech, zkrátka nco umlecky vysoko vyzvednu-

tého, co jen a jen svým by bylo, a cítním nebo

podáním. A specieln tu, kde setkáte se s vcmi
s té šíe pístupné strany tolik ohmatávanými,

chtli byste mít tyto njak odlišnji cítny.

A ím odlišnji, tím lépe. Holárek pes všechny

nábhy a pes všechny disposice k rozletu

mnohde zrovna tam, kde ekali byste krvavé

básn soucitu neb ironie, svádí zaasté jen

žurnalistické lokálky. Dokumentem toho je na

p. cyklus »Noc«.
— Vždy ale výše ješt cením jeho kreslené

cykly, nežli práce malované. Naprosto nešastny

jsou malované ukázky cyklu »Lidské pokolení«,

kde celek materieln podaný jak v barv tak

i v kresb dlá z vcí nechutné žánry neb alegorie.

Ped skizzou »Pádu pohanství« vybavil se

mi v mysli man Klingrv »Kristus na01ympu«,

ne snad podobností, spíše opakem v pojetí.

Klinger prost, klidn, z ist niterního hle-

diska podobné tliéma eší. V Holárkov obraze

naproti tomu najdete co možno nejvíce lidí,

skácené modly, mátohy a píšery i andly

s Kristem v oblacích. Vím, jednalo se mu snad

o to, dosíci dojmu velikosti v této tragedii

pádu pežité kultury, ale když je v tom tolik

divadla a tolik komponování.
— Když dával H. na vý-

stavu obraz »Vezmi ovoce

Evo a trp« jist autokritika

nebyla pi nm. — nr.

ZPRÁVY a POZNÁM-
KY. — K SOUTŽI NA
radnici staromstskou, je

jíž podmínky svého asu
v denních listech uveejnny
byly, pipojujeme dodaten
nkolik poznámek. S po-

stavením radnice na míst
navrhovaném stane se otázka

zachování rázu, neb

starobylého rázu a zá-

rove hospodáských poža-

davk v této ásti akutní.

Že k obma stránkám, u-

mlecké i hospodáské pi

pestavb starých ástí m-
sta dlužno zetel bráti a

jednu druhé pispsobiti,
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aniž by jedna byla potlaena je samozejmo.
Tak jako si pejeme zachování starých vyni-

kajících vcí, nesmíme zabraovali dalšímu

vývinu msta. Pomíjíme ovšem úpln stanovisko

poloviatosti
:
pipojování nových budov v rou-

chu starém, a nevyhovování nutným komuni-

kacím. Petvouje-li se msto dále pi svém

hospodáském rozkvtu, musí nastati zmna
v jeho nálad, v jeho rázu, musí zmizet

starý ráz, žádáme však, aby nový ráz byl

umlecký a ponechával ojedinlým význaným
starým vcem jich bývalou platnost i v starém

tom rázu.

Tak i nyní stojíme ped otázkou, jak pe-
tvoiti stávající starou ást budov obytných

v komplex budov veejných. Zde povstati má
jednotná budova s jednotným ešením vnitním

i nynjším vnovaná
úelm zcela jiným,

než jaké byly pi tom

komplexu k sob se

tlaícících dom a

domek. Místo pro

radnici stanovené pi
svém klikatém a roz-

dleném pdorysu ta-

ovému jednotnému e-
šení velké, veejné nás

pro píští asy repre-

sentující budovy ni-

kterak nevyhovuje, ani

umlecky, ba ani ho-

spodásky, neb již nyní

jest místo malé, ne-

dostatené než pro nej-

kratší dobu píští.

Z dvod tch s vy-

psáním soutže pro

toto místo nesouhlasí-

me. Byla-li však sou-

tž již vypsána, vra-

címe se k ní ješt, n-
kolika poznámkami.

Ze starého bloku ny-

njší radnice s piléha-

jícími k ni soukro-

mými domy povstati

má se zachováním sta-

robylé ásti radnice

nová, která dle pod-

mínek konkur. prove-

dena býti mže ve
všech slozích pro
Prahu typický ch;

a teme-li dále, že

blok na Linhartském

plácku žádán ve slohu

jednotném, rozumíme, že nkteré ásti radnice

provésti možno v nkolika pražských slozích.

Je to jeden z tch málo pípad, kdy u obce

objevila se snaha pro zachování starobylého

vzhledu msta, aspo pdorysu Malého ryneku
a té spleti uliek v okolí ruského kostela, ob-

jevila se, ale bohužel u píležitosti ne zrovna

nejsprávnjší.

V takových pípadech jako je budova rad-

nice, kdy vytvouje se komplex ne na nkolik

let, ale na mnoho desítiletí ba staletí, žádáme,

aby pikroeno bylo ku práci zbudované na

dmysln propracovaném základu, žádáme, aby

ponecháno bylo lidem dnešního dne, umlcm
dneška, pracovati tak, jak poteby dneška to

vyžadují, pracovati pro úel, kterému budova

vnována a ne pro ohledy jiné, které nejsou

V. PREISSIG
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odvodnny. Zachovejte starou umlecky cen-

nou ást radnice (k té my ovšem novou
gotickou ást nepoítáme) tof zcela správné a

umlecky odvodnné, stavtí však na kom-
plexu radnici novou v ad pro Prahu typi-

ckých sloh je za každých pomr požadavek

hrozný.

Je pravda, že podmínky ponechávají rozmyslu

umlce soutžícího tolik volnosti, že vle rad-

nice respektována býti nemusí, bylo by ale

nás více tšilo, kdyby i na radnici tak, jako

tomu v cizin pi podobných úlohách se stává,

podmínkami soutže nco podobného pímo bylo

vyloueno a zakázáno, kdyby tam dobe styli-

sovaným odstavcem bylo zabránno nešastným
pokusm, jaké dnes za tchto podmínek jist

povstanou.

Jedno jen ješt v onom oznaení slohu
pro Prahu typických tušíme. — Je to

odpor proti pípadným luštním fasády v duchu

moderním. Není to poprvé, co pihlásili jsme

se k tm, kteí jsou pro modernu, nežádáme

ovšem aby se k nám beze zmny pevedly

cizé elementy v tom spsobu jak jinde po-

vstaly, a poátek i u sloh historických, než

zdomácnly pi naší gotice, pi naší renaisanci

nebyl jiný (a pece mluvíme dnes o naší go-

tice a naší renaissancí a p.), žádáme,

aby i naše moderna byla ním od jiných

odlišným, aby byla naší eskou, našemu ži-

votu, našim potebám a materialiím odpoví-

dající, a nechápeme proto, jak možno dnes

bráni ti (a ve vt podmínek tomu tak je,

a osoby jury jsou dalším toho dokladem)

nkomu pracovati dle své vle nebo citu

a poteby. Proto že jsme u nás tak pozadu

za celým svtem, že k nám teprvé první dech

moderny zavanul? Doufáme pevn, že pijde

a cítíme že brzy, doba, kdy i tak zv. moderna
stane se pro Prahu typickou pes všechen od-

por onch slepých, modernu tak odsuzujících

referent našich denních a jiných list, i pes
všechen odpor onch oprávnných architekt,

kteí na modernu sice nadávají, pi tom ale

kde mohou na svých pracích její detail, více

mén užívají. O tom ovšem rozhodne historie

našich let, kterou spolu žijeme a která za pravdu

dá nám.

Není nám však tato ást programu jedinou

jeho bolestí. Je ješt jedna v následujícím :

Návrhy cenou poctné zstávají duševním

majetkem pvodc. Obec pražská má
však právo jich voln použiti pi
provádní této stavby a vyhražuje
s i úplnou volnost r o z h od n u t í, zda a

který z projekt poctných má býti
proveden.
V této vt objevily se ty hnusné pomry

v pravém svtle. Na omluvu zde je dnes pánm
snad, že podobný nešvar stává se u nás typickým,

to ale není omluvou nám, kteí žádáme, aby
v obci panovaly pomry vzorné, ne ta špina-

vost, která jinde je možná. My po tíletém

stopování všech tch nesprávností na radnici

pvod svj vzavších se této vt nedivíme, my
ji oekávali, emu ale se divíme je to, že oni

lenové jury, kteí v

záležitostech mst-
ských nejsou enga-

žování, jako p. Dr.

Chytil, Hlávka a

Wiehl mohli na

podobnou ást pod-

mínek pistoupiti, že

mohli jurorství sou-

tže tak nesprávn
založené pijmouti.

Vta ta opravuje

obec ku provádní
podobných odsou-

zení hodných poku-

s, jako se posledn
pi soutži Živnosten-

ské banky stalo, po-

kus a fakt proti

kterým všichni ar-

chitekti se ohradili.

Je pravda, že rozhod-

nutí o projektu, že

volba jeho je otázka
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dležitá pi projektu tak

ohromném, je ale také

pravda, že o tom rozhod-

nouti dovede jen jury z

umlc a praktik sta-

vebních složená, jury ne-

odvislá, pevná. Zde ale

jury jednou volená podá

svoje dobrozdání, pone-

chávajíc tím nkolika

stavitelm, kteí pod zá-

štitou politických hesel

na radnici se dostali,

rozhodovati o definitiv-

ním zadávání projekt.

Víme, že zde nerozho-

duje pak hlas vcné o-

právnnosti, nýbrž po-

et hlas po pípad
jinými okolnostmi a po-

hnutkami sehnaný.

Jedinou potšující okolností je, že dnes po
doplovacích volbách je nám aspo ástenou
zárukou nkolik delegát spolku architekt

a inženýr, kteí této korporaci se stali zod-

povdnými za kroky své v otázkách odborných.
Jedno ješt poznamenáme. Pi soutžích tak

velkého významu stává se, že do jury pibírán
bývá odborníky na slovo vzatý umlec ciziny,

stává se tak na p. pi soutžích sochaských,
malíských, stalo se tak pi nové soutži o

Husv pomník, jen architekti se tomu brání

a neprávem. Jako tam žádáme, aby ruka nej-

vtších našich umlc pispla pi ešení pod-
nik národní dležitosti, tak toho má býti

dbáno i zde. Jako tam volíme jury cizí, aby
umožnno bylo všem umlcm našim soutže
se súastniti, tak i zde toho mlo býti dbáno,
mlo toho býti tím spíše dbáno, ponvadž
takový len je zárukou spravedlnosti a pev-
nosti svého úsudku.

Tolik se stanoviska všeobecného. Z ist
odborného byly výtky soutži inn}' spolkem
architekt a inženýr, podány souasn i žá-

dosti a memoranda o pepracování podmínek.
Soutž na as byla zastavena, celá akce ale

nevedla k cíli takovému, abychom stáli v plné

nadji dobrého výsledku. A tak se zdá, že

zase vybhne vše na piano, že zase bude zde
ada plán poctných a ada sklamání na stran
umlc i jiné, tak jak tomu u nás skoro
vždy bývá.

HNE 1. KVTNA PODÁN NA SNMU ZEM-
ském Drem Kramáem velice pozoruhodný

návrh, aby vnováno bylo ron 10.000 zl.

na zakupování nejlepších prací domácích umlc,
bez ohledu, na jich národnost. Mimo to, má

býti vyzván stát, aby
stejnou aspo ástkou
k témuž úeli pispl.

Do poroty, která by o

koupi umleckých dl
rozhodovala voliti mají

narok uml ecky inné
spolky pražské jednoho

ze svých len, kteí by
doplnni byli dvma leny
zemského výboru (e-
chem a Nmcem). Po pí-

pad, že stát vyzvání

vyhoví ml by i on právo

navrhnouti svého zá-

stupce. Zakoupené práce

byly by prozatímn umí-

stny bu v zemském
museu, neb jinde, po-

zdji snad ve zvláštní

budov
;

tím dán byl

by základ ku zízení jakési národní galerie,

která by po ase mohla býti pknou ukázkou

rozvoje dnešního domácího umní.
Již nkolikráte mli jsme píležitost pouká-

zati ve V. S. na to, jak ohromné sumy k úe-
lm umleckým vnuje cizina (i druhá polo-

lovina íše stojí zde na velmi estném míst.

Na rakouské výstav v Petrohrad bylo dle

katalogu v uherském oddlení ze 100 ísel

41, tedy skorém polovina majetkem státu, a

na objednávky u domácích umlc pro vý-

stavu paížskou vypsáno svého asu 200.000

zl.). Vi tmto cifrám jest 10.000 ástkou

nepatrnou, ale pro naše v pravd ubohé um-
lecké pomry byla by i tato suma ohromnou

vymožeností, vždy možno smle íci, že do

dnes nedlo se pro povzbuzení umní u nás

pranieho a proto tím vtší pozornosti zaslu-

huje návrh Dra Kramáe, který jest potšitel-

ným úkazem, že na zdravou nápravu poíná
se pomýšleti v kruzích na pedním míst k tomu

povolaných, povolaných proto, ponvadž mají

moc, aby nápravu pivodil v.

Q UMLECKÝCH ZÁLEŽITOSTECH V PO-
ÝT slední dob bylo trochu jednáno, jednou z pí-

in byly pípravy k výstav paížské a otevení

její. Nyní po práci seskupené výstavky všech

zemí Evropy závodí mezi sebou o uznání,

které rozdíleti nebude ani tak jury výstavní,

jako ten mocný, kdo spádá djiny našich

dn i její innosti, ten který nepodléhá žádné

klice národnostní nebo jakékoliv jiné, kdo

spravedlivý dovede vyknouti soud mezi závo-

dícími na poli kulturním.

Je samozejmo, že jako u nás i všude jinde

objeví se Ižižurnalismus rázu p. Hladíkova

JOS. FILIPI.
III. CENA ZE SOU-
TŽE »V. SJVIR.«
NA VAZBU. =
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a apkova, který zaslepen pro vše ostatní ne-

dovede než slep vynášeti hnízdo vlastní. To
však nepadá zde na váhu. Je toho ovšem ve-

lice litovati, že zanáší se v ady tená Ná-

rodních List a Národní Politiky otrava ve

form referát, v nichž více místa popáno
stati o tanenicích bichem než celé produkci

kulturní, za to ovšem zodpovdnost ponesou

nikomu nezodpovdní autoi, kteí k tomu dali

podntu. Pes to však i u nás najde se dosti

tch, kteí dovedou tžiti pi soutži této ze

všech svých vad i svých pedností, ady tch,

kdož autokriticky využitkují zkušeností na-

bytých pro nejbližší budoucnost!

Nemli-li jsme dodnes píležitosti poukázati

k podobnému zjevu u nás, iníme tak dnes

konstatujíce aspo o trošce snahy zjednati ná-

pravy v Rakousku.

Již bhem píprav k paížské výstav bylo

k tomu s mnoha stran poukázáno, jak málo

v Rakousku vnuje se pée o umní. Teprve

dnes, snad po zkušenostech v Paíži uznalo

se to i tam, kde to dávno mlo býti známo.

Ministr vyuování Dr. ryt. Hartl to byl, který

ve výroní schzi umlecké rady dne 12.

kvtna konané na nedostatky ty upozornil

dodávaje, jak málo pée dosud úelm um-
leckým vnováno bylo, on sám musel kon-

státovati jak v tomto ohledu opravdu zstalo

Rakousko za ostatními kulturními státy. Je

to smutné faktum, které zaíná se pozd na-

hlížeti, ale potšitelno pece, že rázn pomýšlí

se na nápravu.

Návrhy ministerstva v této schzi pedne-
sené mají svoji velkou dležitost a opravují

k lepším nadjím v budoucnost. Dle nich má
býti zízen pi ministerstvu vlastní umlecký
úad, jenž interesoval by se o umní íše, a toto

spravoval. Bhem tohoto roku nebo nejdéle píštím

rokem zízeno budiž koující Museum, které

by po kraji, jenž postrádá umleckých podnik,
poádáním pednášek o umní s pedvádním
jednak skioptikovaných, jednak vzorných gra-

fických reprodukcí elných dl umleckých p-
sobil umlecky, a pinášel porozumní pro nové

umlecké proudy a názory.

Jako konený cíl pak pomýšleno býti má
na zízení moderní galerie umní, která má
býti dstojným obrazem dnešního umní.

To co ve snmu zemském Dr. Kramá pro

království navrhoval a co doufáme dojde usku-

tenní, bylo i pro íši uznáno za prospšné

a je si jen páti, aby vedení ústav tch od-

povídalo spravedlivé poteb všech národ íše

stejnou mrou.
Zde bude pak na našich delegátech um-

lecké rady na p. Hlávkovi, Hostinskému, Hy-

naisovi a Myslbekovi, aby podizujíce inte-

resy své dbali interes celku a pinesli v ob
trochu více svého asu a více snahy umní,
jež zastupují, opravdov hájili, než dosud n-
kteí z nich pi schzích umlecké rady byli

inili.

KLUB PÁTEL UMNÍ V BRN ustavil se

na poátku t. r. a chce soustavn psto-

vat! styky mezi umním a veejností, šíit po-

rozumní pro krásu a psobit ku zobecnní
vkusu. Má-li klub urenému dostát, potebuje

nejširší podpory se strany veejnosti a to pe-
devším pistupováním za leny. Zakládající

len složí jednou pro vždy, v pípad v pti

roních lhtách 1 00 Iv, skutený len 6 K
ron. — Spolek pijal na se úkol široký a ne-

snadný — doufejme, že nezvrhne se v ono

známé spolkaení, které když domohlo se pdy,
domáhá se též vlivu a obyejn místo, by

umní pomáhal, stává se statenou brzdou ve-

škerého pokroku, a jehož hlavní váha innosti

spoívá v novináských lokálkách. —
I/U MEZINÁRODNÍ SOUTŽI NA POMNÍK^ cara Alexandra II. Osvoboditele v Sofii

zaslány byly nám ministerstvem dodatky,

z nichž k vypsání v . 5. »V. Smr « t. r.

doplujeme následující : Návrhy zaslány butež
do 1. záí 1900 Sl. Zaimovi, pedsedovi ko-

mitétu »Car osvoboditel* v Sofii v Bulharsku.

Autoru návrhu první cenou poctného zadáno

bude provedení pomníku v cen 300.000 frank,

souasn mu vyplaceno mu bude 5000 fr., ve

form zálohy, ostatní ceny udleny budou jak

již udáno, mimo tchto udlena budou estná
uznání. Veškeré návrhy budou po rozhodnutí

jury po 15 dn veejn vystaveny. Návrhy

penžitými cenami vyznamenané zstanou v ma-

jetku komitétu, ostatní vráceny budou autorm
jichž anonymita nebude porušena. Všem sou-

tžícím umlcm zašle na pání komitét krom
programu následující brožury a doklady: 1.

Krátký historický nástin války za svobodu

r. 1877— 78, s podrobnjším udáním pramen
a autor o osobách a událostech, jež pomníkem
mají být zvnny. 2. Situaní plán místa po-

mníku v mítku 1 : 2000. 3. Fotografické po-

hledy místa. 4. Pibližné ceny místní, materiál

stavebních a místní mzdy pracovní. 5. Pod-

mínky provedení práce, na základ kterých

uzavena bude smlouva o stavb pomníku. —
Všeobecná pravidla: Umlec, jemuž zadáno

bude provedení, povinen jest ukonit stavbu

pomníku nejpozdji do 19. února 1904 sl. st.

Dále zavázán jest postavit provisorní po-

mník v úplné jeho celosti z materiálu, jenž mu
bude nejvhodnjším do dne 19. února 1903.

sl. st., kdy bude oslaveno 251eté jubileum
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osvobození Bulharska. Veškeré souástky de-

finitivního pomníku provedeny musí být z ma-
teriálu nejlepší jakosti a pesné, takto : základ

z velikých kus lámané žuly pi emž ovšem
hloubka základ odpovídati musí pevnosti

pdy a tíži pomníku; Veškeré stupn a pod.

— budou-li, zpracovány musí být z isté žuly,

podstavec a ostatní dležité ásti pomníku

musí být z ryzí leštné žuly, nebo syenitu.

Veškeré reliefy a atributy z lité bronzy nej-

lepší jakosti. Komitét vyhražuje si právo roz-

hodovati o kvalit veškerého materiálu. To-

várna, jíž zadáno bude odlévání bronzových

ástí, musí požívati evropského jména, a ko-

mitét vyhražuje sí právo posouditi schopnost

továrny, se kterou socha vejde ve spojení za

tím úelem, komitét vypraví na svj úet de-

legáta, jenž povede dozor nad odléváním hlav-

ních ástí. Autor projektu bée na se veškeré

výlohy se zízením pomníku spojené a za do-

hotovení vyplacena mu bude suma 300.000 fr.

tímto zpsobem: po rozhodnutí jury 5000 fr.,

pi uzavení smlouvy 25.000 fr., po vymode-
lování pti hlavních soch 30.000 fr., po pro-

visorním sestrojení pomníku 20,000 fr.
,

po

vymodelování ostatních figur a basrelief

20.000 fr., po zízení základ, podstavce atd.

40.000 fr., po odlití z bronzu všech ástí

80.000 fr., po odvezení do Sofie a postavení

na míst 50.000 fr.
,
po definitivním odevzdání

všech prací 30.000 fr. — Navrhovatel osvo-

bozen jest všech dopravních výloh, celních,

kolkových poplatk a jiných daní, tyto bée
si komitét do své režie. Po uplynutí roku po

definitivním odevzdání pomníku pestává ve-

škerá zodpovdnost umlcova za porušení po-

mníku. Pravidla tato mohou být po pípad
zmnna na pesn sformulované pání autora

projektanta.

IZ SOUTŽI NA PLAKÁT III. VÝSTAVY
^ spolku Mánes došlo celkem 5 návrh. Jury

volená J. Schusser a S. Sucharda, a zástupce

redakce J. Preisler odporuila k užšímu výbru
návrhy s heslem Z., KŠ. a H., z nichž prvý

patící panu VI. Županskému jednohlasn pi-

jat ku provedení, a udlení ceny v obnosu
120 K.

OOUTŽE »VOLNÝCH SMR«. K deváté

^ soutži na návrh pvodní vazby z . 5.

došlo celkem 7 návrh. Pi soutži této mli
jsme na mysli jednoduché desky, málo pro-

stedky, tónem materiálu i kresbou jemn zla-

dný celek drobné dekorace, jaká se dá docílit

na tomto velice vdném úkolu. Žel, žádný
z návrh zaslaných nevyniká zvláštní ped-
ností, a proto rozdlila jury (J. Kotra, J. Prei-

sler, a H. Sucharda) vypsanou cenu 1.00 K

ve ti odmny nejlepším následujícím poa-
dem : I. 50 Korun návrhu se znakou stv-

lisovaného listu — autor Franta Anýž, žák

um. prmyslové školy v Praze, II. 40 Kor.

návrhu se znakou vlaštovky — autor Vojt.

Preissig v Paíži, a III. 10 Kor. návrhu s hes-

lem »Bronz« — autor Jos. Filipi assistent

c. k. odborné školy v Strakonicích. -- Doda-

ten uveejujeme výsledek soutže na obálku

hudebního cenníku firmy J. Jindišek v Kiev.

Došlo celkem 5 prací, o nichž rozhodli J. Ko-

tra, J. Preisler a J. Schusser. 1. Cena v ob-

nosu 60 K udlena heslu »V poslední chvíli.

«

2. cena 40 K práci se znakou »— od paní

Boudové. Autor práce první cenou poctné, jehož

jméno a adresa udána nebyla, pihlásiž se

o vyplacení ceny u redakce.

\T 5. »V. SMR « OBA KVTINÁE
* uveejnné na str. 108 a 109 dole jsou

prací pí. A. Boudové a poctny byly I. a III.

cenou pi soutži uml. -prmysl, musea t. r.

Pi pelamování archu, v nmž jsou vytisk-

nuty, vypadly dv ádky jež umístny byly

proti podpisu stávajícímu a tím zavinno ne-

dostatené oznaení prací, které dnes doplujeme.
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Kult . 1. r. 1900. — T ý ž . Botticelli. Dúrer.

. Stráž . 11. — 13. r. 1900. — L. : Vý-
stava obraz J. Brandta. as . 40. r. 1900.
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»V RUSKÉM LIST (UMLECKÉM) HLE-
dáme pedevším projevy ruské duše« napsali jsme

v loském roníku pi optné zmínce o žur-

nále »Iskusstvo i Chudožestvennaja Promyšlen-

nos« (Umní a umlecký prmysl). Byl

to stesk, že projev takových nebylo tam

mnoho. Druhý umlecký asopis ruský, »M i r

Iskusstva« (Svt umní), jenž nás po bh
ví kolikátém objednávání a ješt delším ekání
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konen došel, je v tom smru nesrovnan
bohatší. Prvé ti sešity letošního (II) roníku
podávají tolik znamenitých ukázek vysplého,
samostatnjícího umní ruského, výbrem a uspo-
ádáním jeví tolik pée a vkusu, literární pak
ástí tolik povznešeného názoru a rozhledu,

že už nyní adí se k nejlepším umleckým
revuím a dopluje je svou osobitou, svéráznou
notou. Dva prvé sešity (dvojité) vnovány
jsou výhradn dvma mladým, originálním

umlcm : Srovu a Nesterovu.

Valentin Alexandrovi Srov je

synem hudebního skladatele Alexandra Nik.

Sérová, u nhož Richard Wagner velebil »ho-

lubií istotu a ušlechtilost duše«. Narodil se

v Petrohrad 7. ledna 1865. Uil se nejdíve

u Rpina, potom v petrohradské akademii u

istjakova, ješt více však z toho, k emu
vítzn propracovalo se umní západní, a nej-

více, zdá se, uí se u pírody samy. Je od

1894 lenem spolenosti Peredvižník (t. j.

spolenosti pro poádání koovních výstav,

té, která co nevidt také v Praze oteve svou

výstavu), ale lenem už se viklajícím, jenž

asi co nevidt pejde úpln do tábora mladšího,

kupícího se okolo »Míru Iskusstva« a poáda-
jícího své vlastní výstavy

;
je uitelem mo-

skevské školy malíské, stavitelské a sochaské,

a lenem mnichovské »Secession«. Z 27 ukázek

vidíme, jak vystihuje charakter lidské hlavy

i postavy i pohybu jejího, jak ráz krajiny, a

jak povahu rzných zvíat. Všecko svdí
o tom, že v Srovu, zrovna jako v pedchdci
jeho Rpinovi, je táž síla v charakteristice, vy-

plývající z též mocné lásky k pravd, k upímno-
sti, prostot, nestrojenosti, neaffektovanosti, jako

to známe z celé té ady velikých ruských spi-

sovatel od Puškina do Tolstého, i z nkterých

mladších. Mladá, bujivá síla tak pravdiv, tak

upímn mluvívá. Perlou — ale to je chladné

a už také všední pirovnání, pedstavím-li

si však skutenou, pravou, skvostnou perlu,

možno ho pece užiti — tedy pravou perlou

mezi tmi ukázkami, myslím, je portrét mladé

dívky, sedící v prostorné, svtlé jídeln u stolu,

na nmž nkolik broskví zbylo. Je tu tolik

mladistvé teplé intimity, co toho svtla ši-

rokým oknem vlitého. Ale také podobizna cara

Alexandra III. dýchá touž intimností a upím-
ností. V parádní uniform car sestoupil se

schod svého paláce a zastavil se. Opel se

lehce o šavli a zahledl se. Je slunný den,

krásný den. Slunce celou postavu carovu jen

jen polívá. Vlající péra na jeho klobouku me-

tají stíny mu po oblieji . . . Tak je tu všecko

pirozené, prosté, prost lidské, nic obadného,

strnulého, jak to na podobných obrazech vídat.

To slunce všecko svým svtlem zalévající,

mluví o dni klidném, radostném, o míru, a

lovk-car pocítil blahost toho slunného klidu,

zastavil se, opel se, ponachýlil se a zadíval

se. Není-liž to pravá podobizna cara »míro-

tvorce«? ... A jaká seriosnost, ušlechtilost,

zachycena je ve tvái malíe Levitana, opra-

vdovost (trochu zdá se pedantická) u Rimského-

Korsakova, zamlklost mysli u Glazunova vznt-

livost a vzplanulost u Puškina, jejž pešastn
umlcova fantasie zastihla — básnícího ped
šumícím ped ním sadem, ped básnící píro-

dou . . . Také o krajin možno íci, že jí

Srov rozumí, na p. »Zimní cesta*, illustrace

k Puškinov básni, nebo »Benátky«, s ruchem

a svtelným mihotem, života plným. Jak toto

své vystihování a zachycování povah lidských

i krajinných vyjaduje, to by byla druhá kapi-

tola, a z této kapitoly o svém umní kreslí-

ském a malíském vyšel by Srov bez poranní.

Mi ch aj i 1 V a s i 1 j e v i N e s t e r o v, jemuž

dvojitý sešit druhý je vnován, jest um ! ec

rovnž originální, silný, ale zcela jiného rázu.

Odhaluje svtu Rus se stránky zcela nové,

náboženské, jako žádný umlec výtvarný ped
ním na Rusi a jako v Evrop dovedli to jen

primitivisté, myslím, pokud se vnitní pravdi-

vosti týká. Nesterov pochází z dalekého ru-

ského východu. Narodil se v Uf 16. kvtna
1862. editel moskevské reálky, na niž N. od

rodi dán, poznal v nm nadání umlecké a

pemluvil rodie, že ho dali na moskevskou

školu malískou. R. 1887 namaloval »Kristovu

nevstu* a od té chvíle zasvtil všecky své

síly výhradn malb náboženské. R. 1889 vy-

stavil na výstav Peredvižník » Poustevníka*

.

Ob tato dílajsou neobyejn zdailým výrazem

tiché, pokorné krásy duše. Prachov, stavitel

chrámu sv. Vladimíra v Kijev, a Viktor Vasn-
cov, jeho vyzdobovatel velkolepými obrazy ná-

stnnými, uvidli »Poustevníka« a hned vyzvali

Nesterova k úasti pi výzdob chrámové. Tam
pracoval od r. 1890 — 95. Nyní pracuje o vý-

zdob pravoslavného chrámu v Abas Tuman
na Kavkaze.

Pedevším upoutal Nesterova život ruských

klášterníkv a poustevník. V krajin chudé,

skrovn porostlé travou, vesem, nízkými bí-

zami, stromem asto jediným na nekoneném
obzoru kraje ruského a tolikrát opvovaným
v poesii lidové i umlé, zvedá se neveliký

kostelík, v nmž vyzvánjí na veliký svátek;

mladý štíhlý mnich a za ním shrbený staec

mnich kráejí pohrouženi do svátých knih,

odtrženi od svta, klidni a šastni novým
a jiným svým svtem — »Za hlaholu zvo-

n* ... Od kostela, mezi dvma adami
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devných klášterních chýší, kráí prvod
mnišek. Pední jdou s rozžatými svícemi,

všecky až na jednu, starší, tváe mladiké,

sliné, lilijové, s bezúsmvným odleskem svtla

nadsvtského, k nmuž pekroily te práh

s nejopravdovjší vážností silnou jako smrt;

za nimi starší jdou, jedna z nich podpírá sta-

enu belhavou o berle, ale všem na tváích

dlí úsmv vnitního uspokojení — » Veliký

postrig« (posvceni mnišské) . . . Jednu tako-

vou mlaou klášterní liliji namaloval o sob,

s celým tím divným svtem ve tvái — »Kri-

stova nevsta« . . . Chudikým krajem po

behu jezera kráí staec s dlouhými šedými

vlasy až na ramena a s dlouhou šedivou bradou.

Stáí už naklonilo jeho postavu, ale z jeho

tváe vlá opt ten veliký klid a smír, dobrota

a moudrost, ta divná jakási nezemská síla —
»Poustevník« . . . Zrovna taký je » Svatý staec «,

poustevník, lovící ryby . . . Potom Nesterov

maluje ruské svtce, Sergije, Dmitrije a j.
—

tváe, v nichž rozesvítila se a rozesmála se

istá, nevinná duše a radost z vyššího dobra

a z vyšší krásy. Ti všichni » vešli do srdce

svého a zaveli za sebou dvíka«, jak hlas

s výše kázal též našemu poutníku v »Laby-

rintu svta a ráji srdce. « Ti všichni odtrhli se od

labyrintu svta a našli láj srdce. A tento ráj srdce,

ten sladký, tichý, smírný, jasný, mystický

rajský kraj dovede Nesterov zobrazovati ne-

obyejn krásn. Je cosi velkononího, jarního,

ohrožujícího
;

cosi dtského, istého, nevinného

vtom jeho mysticismu. A je to skutený život

nynjší, aje to sen, vždy je to pravda, je to prožito

a procítno. Není to ten západní mysticismus bez

života, víry, vymyšlený, skonstruovaný s vypo-

ítanou rafinovaností, s velikým umním a vku-

sem,pi nmž mysl i ruka umlcova byly svrcho-

van delikátní, ale pi nmž pece, málo plátno,

všecko je konec konc chladné, jako jsou

i ta pekrásná oblaka nadpozemská. Není to

ten mysticisms, k nmuž se utíkají ti, kdož
všude jinde už zbankrotli. Pi tch starcích

poustevnících vzpomenete si rázem na otce

Zosimu, jak ho Dostojevskij nezapomenuteln
vylíil v »Bratích Karamazových«. Vzpome-
nete na »Modlitbu« Puškinovu, jenž pec nebyl

mnichem a nedlouho ped smrtí napsal tyto

verše

:

Otcové poustevníci a ženy bezúhonné,

by srdcem vzlétali v nebeské kraje oné,

by v bouích pozemských je mocn sílili,

tož množství modliteb si božských složili

;

však ani jediná z nich tak mne nedojímá,

jak ta, již íkává knz rtoma chvjícíma

v ty smutku plné dni, když velký nastal pst,
ta všechnch astji se prodírá mi z úst

a sílu divnou vlévá padlé mysli slabé :

»Ó, Pane dn mých! Dej, duch zahálky a
chabé

a panovanosti, té zmije ukryté,

a tlachavosti a je dalek duše mé;
však dej mi zítí mé, ó Bože, prohešení,

by mnou mj bratr nepicházel v odsouzení,

a ducha pokory a trplivosti

mn v srdci probudiž a lásky, cudnosti !«

Nesterov vybral si jasné stránky života mniš-

ského. Bojím se, že mnozí, zvlášt okružní

cestovatelé, budou poukazovati na nevdomost
a špínu ruských mnich. Také ta leckde jest.

Avšak naše milá stará Evropa má sice už

mnoho istého prádla na sob, ale uvnit ješt

poád velice mnoho špíny . . . Nesterov za-

chytil šttcem kus zbožné ruské duše. Dobrým
svým srdcem pilnul k tomu kraji ruskému,

který od pírody je chudý, a vyhledal si vnm
duše, kvetoucí v tichém, šastném úkrytu. Od-
tamtud namaloval nkolik básní, podobných
k té, již ped lety napsal básník Tjutev:

Chudé vísky, v nouzi živy,

píroda, jež hostí bídu —
rodný kraji trplivý,

zem ruského ty lidu !

Nepojmou a nepochytí

cizí zraky, hrdé, vzdorné,

co prosvítá, tajn svítí

v nahot tvé, ve pokorné.

Umoený tíží kíže

všecku tebe, rodná pláni,

jako otrok Car Nebeský

prošel, in požehnání.

(Ostatek píšt). T.

ŽIVOT chorvatský msíník pro literaturu

a umní, pod redakcí dr. Dežmana, oktáv 40
str., pedplatné 1 2 K ron. Nový slibný pokus
o založení skutené moderní revue proti kon-

servativním, sloužícím hubaící politice a kle-

rikalismu, avšak bez oné pílišné aristokrati-

nosti obsahu i výpravy, na jakou zemela
jeho pedchdkyn Mladost. Literární ást pe-
važuje: zastoupen básník Kraugevi, mystik-

pantheista, románopisec Kozarac, mladý talent

básnický Nikoli, dále dr. Tresi-Paviic diva-

delní, Mileti literární a Ivanov umlecký
kritik rznými umleckými essayi, krom et-
ných drobnjších jmen literárních a kritických.

Celkem mladá duševní elita Chorvatska. K textu

pidány obrazové pílohy »Slepci« od Buko-
vace, portrét Ivekovie a Frangešova skulptura

»Justitia«, všechny ti v svtlotisku slab stu-

deného tónu. Jedna z pedností Života jest

pelivé všímání všeho, co na duševním poli

kvete a zraje : chorvatský zpv, italská litera-

tura, nmecký duševní život v Záheb. Segan-
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tini, moderní architektura, eské umní, Zola,

anglická literatura, chemie XIX. století, Jef.

Lambeaux a Steinlen stídají se v delších neb

kratších láncích s umleckými a literárními

drobnstkami. V pehledu revuí mže nás za-

jímati výtah známé potyky Stanislava K. Neu-

manna s Karáskem v » Rozhledech « o indi-

vidualismu v umní, jakož i adu poznámek
k eské revuální produkci. V zájmu umlecké
svobody v Chorvatsku »starými« hojn oezá-

vané pejeme Životu co nejdelšího života a vni-

tní síly !
— tvrtý sešit pináší lánek o so-

chai F. Bílkovi od D. Marušie se dvma
reprodukcemi jeho studie »Krista« a »Golgoty.«

IDEEN VON OLBÍCH, náklad Gerlacha a

Schenka ve Vídni. Publikace obsahuje adu
prací z posledních 2 — 3 let samostatného

umlce, ped tím spolupracovníka YVagnerova.

Obsahuje villu a její provedení až do nejmen-

šího detailu, nkolik interieuru v návrhu i pro-

vedení, dekorace a architektonické nárty.

Umlec, jako ada jiných mladých sil ve Vídni

po úplném vítzství moderny dobyl sob pevné

pdy.i pro svj další vývin. Vidíme v ad
list této publikace rozvinutí skuten silného

talentu; lehkost a elegantnost jsou pední
vlastnosti této individuality. Pro náš eský cit

jest tato elegantnost ovšem ásten mlkostí

a nedbalostí, ne tak v komposici jako hlavn
v provedení. — Aus der W agnerschule,
suplement »Architekta«, náklad A. Schrolla a

spol. ve Vídni. Jak každoron, tak i letos

vyšel sešit pedních prací této školy a obsa-

huje jako pedešle adu zajímavých návrh, jež

znamenají další pokrok v rozkvtu moderního

umní. Geniálností svou vedl Wagner kol

kupící se mladé talenty, uvolnil jejich mysl

a pobízel k postupu. Tak povstala škola —
rie co škola v dívjším slova smyslu snad

jako ada žák — epigon, nýbrž co škola

žák — spolupracovník, sdružením a silou,

jež takové spolení sil v sob mívá. Štstí jemu

pálo a povstala ada mladých vážných talent
— žák — vdc — které byly hybnou silou,

hlavn pomocn, ásten i teoreticky — ideov.

Slovanské talenty byly pi tom ve velké vtšin.
Tak i letos vidíme práce geniálního Pleníka

dále Kovaie, Matouschka a Kestránka. Mezi

mladším dorostem nás mnoho nepoutalo. Bu
nastala pohodlnost pi využitkování toho, co

díve usilovnou prací vytvoeno bylo, neb klesla

vlna talent v pedcházejícím do školy materiálu,

jak tomu bývá. — CONCURENZ F. DIE NEU ZU
ERBAUENDE UNIVERSITÁT inBerkeley, Cali-

fornien, v. R. Dick suplement »Architekta« ná-

klad A. Schrolla a sp. K získání návrh pro velko-

lepý komplex budovy nové university kali-

fornské byla vypsána mezinárodní soutž
v roce 1897 a sice nejprve pedbžná a dále

mezi vítzi užší konkurence. -

) Architekt

Rudolf Dick ve Vídni by r
l mezi 1 1 vítzi ped-

bžné konkurence, a sice jediný z Rakouska
i Nmecka. Rudolf Dick jest, jako všichni

ostatní vítzové žák akademie Paížské. Suple-

mentní sešit Architekta obsahuje jeho projekt

pro užší soutž. Celkové navrhnutí jeho jest

jednotné a vypoteno na hlavní od moe stou-

pající osu, konící na návrší velkou budovou

s pantheonem. Dojem jest monumentální a vtší

než pi projektu vítze užší soutže (architekta

E. Benárda v Paíži.)

*) Universitní to msto má býti zbudováno v Berke-

ley na svahu pi behu moském a bude obsahovati
budovy pro : správu, knihovnu, museum, auditorium,

(2 budovy pro 5000 a 1500 osob), sport, arénu,

lázn, tlocvinu, tiskárnu, dále byty pro studenty

a. studentky, klubovní budovu a nemocnici; dále

strojírnu pro osvtlování a topení, poštu a konen
15 velkých budov pro jednotlivé odbory vyuovací.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JOS. SCHUSSER. Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze

Reprodukce fotocinkografie J. VILÍMA v Praze.



ze opiocj joHh/q Rgonim-

. . . ím hlubší a pesnjší bude vaše znalost djin umní, tím jistji

shledáte, že ve všech opravdových školách, a velkých, a malých, živoucí

silou je láska k pírod. Rozumjte mn dobe: já nemyslím, že by tento

zákon byl vším, eho je teba k utvoení školy. Je nutno krom toho pidat

k nmu mnoho, akoli nic nesmí nad nj býti dáno. Hlavní vcí, již teba

k nmu pidat, je dar osnovy, plánu (gift of design) . . . to velká poboná
nezbytnost, jež stejn jako nezbytnost pravdy vládne vším vznešeným umním.
Tato poboná nezbytnost je viditelné psobení intelektu v po-

dávání pravdy, to, co se názývá osnovou neb plánem díla.

(The two paths, I.)

*

Zanechte tedy smle, a ne neuctiv, mysticismu a symbolismu s jedné

strany, odhote s druhé strany s nejvtším rozhorlením všechnu geometrii

a regule
;

uchopte pevn ruku Boži a pln popatte do tváe jejího stvoení

— a nebude nic, eho dospti On by vás neuschopnil

!

(The two paths, I.)

S jedné strany nesmíte dopustit, aby vyjádení vašich vlastních oblíbených

cit náboženských nkterou zvláštní formou umleckou modifikovalo váš soud

o její absolutní hodnot
;

ani nesmíte dovolit, aby umní samo stalo se ne-

oprávnným prostedkem k prohloubení a utvrzení vašeho pesvdení, tím,

že by živ pedvádlo vašim oím to, co vy nejasn si pedstavujete v mozku
;

jako by vtší jasnost obrazu byla silnjším dkazem jeho pravdivosti. S druhé

strany nesmíte dopustit, aby vdecký váš zvyk, nevit niemu, le tomu, co

jste sami zjistili, bránil vám oceovat dílo nejvyšší schopnosti mysli lidské,

totiž její obraznosti, když se lopotn namahá s vcmi, o nichž žádná jiná

schopnost jednat nemže.
To jsou ob dv životní podmínky zdravého pokroku vašeho. Na jedné

stran dávejte pozor, abyste neužívali svévoln realistické síly umní k tomu,

byste se jím dali utvrzovat v pesvdení o tvrzeních theologických a histo-

rických, kterých jinakým zpsobem dokázat nemžete a jež dokázat si pejete,

— na druhé stran, abyste nebránili své obraznosti a svému svdomí zmocova
se pravd, o kterých jedin ony vdí, ponvadž píliš vysoko si ceníte vdecký
zájem, který se pojí k vyzkoumáni píin druhoadých.

(Lecmres on art, II. 41.)



WILLIAM MORRIS f V HAMMER-
SMITHU A E. BURNE-JONES f V

LONDÝN: »FLORA,« ALOUN,
NÁVRH Z ROKU 1886. —



Se: ffcoFiRŠS

0I9H m5í DOB7 • MflPDflL mReLBíHÁDL.

WALTER CRANE V
LONDÝN. OKRAJ
POKRÝVKY »SMY-

SL. « zzn

Naše doba, to jsou naše dny, dny našeho vlastního života. Dnešek, ne verejšek. Kratiký

ten rozmr asový že má svj sloh umlecký, svj, jedin svj zpsob umleckého se vy-

jadování? Zajisté že ano, v tom smyslu, v jakém každé pokolení se nuancuje od ped-
chozího a následujícího. Stavby let padesátých jsou dojista jiné nežli z let osmdesátých. Ale

o tuto nuanci nejde. Nadešla opravdu doba, která má sto, tisíc chutí a nesmírn mnoho vle
a odhodlání vydobít, vytvoit si umní ne pouze v desetileté odchylnosti, nýbrž v zásadné

rozlinosti od pedchozího. Chce vytvoit! nový sloh, ba pemnozí juž vyhlašují, že již máme
sloh naší doby. Je tomu tak? — Ped dvaceti lety se nikdo snad toho nenadál a proto bylo

modou dosti rozšíenou teskniti a toužiti po novém slohu. Truchlomyslníci dobe cítili a vidli,

že chvatným a modovým opakováním historických sloh, jich pouhou adaptací pro naše poteby

nieho trvalého se nevykoná. Vidli století docházeti ku konci a po renesanci pes barok již

sahalo se ku oprné berlice rokoka; djinný okruh architektury jsme udýchan probhli a jednu

berlu po druhé bu jako nemódní, nebo zlomenou, nebo nestaující odhazovali. Sylvestr

století byl nedaleko a naše hrdé, tolika vymoženostmi se honosící století, zdánliv se na poli

umleckém šinulo k branám Nirvány. Že architektonický historismus, který jsme provádli, je sice

karakteristický pro naši dobu, nedalo se upíti, že

ale není rovnocenným slohem s gotikou nebo re-

nesancí i antikou, o tom nikdo nepochyboval.

A pece z téhož tábora, odkud zaznívala kdysi

toužná lkáni po nem opravdu a od koene novém,

vystupují nyní protesty proti všemu, co se chce

na vlastní nohy stavtí a bez chd a pomocných
berlí v ped kráeti. Vyvolávají se pravdy do svta,

jakože nový sloh nikdo apriorn není s to vytvoiti,

ten že se rodí bezdky jen sám sebou, jako se

rodí a zraje šavnaté ovoce na strom, nebo varují

ped novými proudy ve jménu národnosti a míst-

ního vlastenectví. — V obojím mají pravdu.

Ješt se nestalo a dojista také nikdy nestane, aby

jediný lovk, jediný umlec kdy si byl usmyslil:

te vynaleznu nový sloh a uinil tak. Opat Suger

není vynálezcem gotiky a Bruneleschi není vyná-

lezcem renesance. Sloh tchto architektonik není

majetkem jednotlivce, nýbrž umleckým výrazem
epochy, zvlášt, osobit organisované doby. Co se

WILLIAM MORRIS
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nkde v Anglii nebo ve Vídni zrodilo, co

kdy z Itálie nebo Francie pišlo, dojista

není a nebylo eským u nás národním

a autochtoním. My jsme arci žádného slohu

nevynalezli, ale proto pece máme svoje

umní, jako je mají Flámové nebo Spanlé.

Dali jsme vždy novým smrm umle-
ckým svoje pibarvení, svoji nuanci, ten-

kráte, když jsme byli k tomu národn a

umlecky dosti silni. Prohlašuje se dále,

že je samovraždou nebo aspo anarchií,

vzdávají-li se noví architekti samovoln
a zaslepen všech umleckých a techni-

ckých vymožeností pedchozích, že je i-

rým nesmyslem, ignorujeli kdo staré formy

a domníváli se, že je s to na jejich místo po-

staviti nové a nebývalé. Jenom že ti, kdo tak

do svta vykikují, patrn kivdí pítomnosti

i minulosti. Nikdo z nových, ani na nejra-

dikálnjším kídle, neopovrhuje starým um-
leckým ddictvím, naopak všude od nho
vycházejí, všude je mají za východní základ

svého vlastního tvoení. Pouze opakovateli,

nevolnými nápodobiteli nechtjí více býti

a žijí a pracují v domnní a pesvdení,
že vskutku nadešla doba, kdy je zase je-

dnou slušno a nutno tvoit a ne kombi-

novat a vypoítávat variace a permutace.

Jest ale možný nový sloh? Sloh nebý-

valý, originální, který by byl umleckou
peetí zcela nového našeho období? Kdož
to ví? Snad ano, možná že ne. To se ne-

ukáže díve, dokud nenadejde doba vzdá-

lenjší, možnost velkého pehledu. Jisto je,

že originální slohy jsou vzácnjší nežli jak

se bžn uí a vykládá. Za poslední dv
tisíciletí nevytvoilo si lidstvo jich více

nežli jeden jediný, a to je gotika. A trvalo

to plných dvanáct set let, nežli se svt ke-
sanský tak nábožensky a sociáln zor-

ganisoval, aby se mohl zbaviti všelikých pout a reminiscencí antiky a byl s to mluviti pouze

svojí umleckou eí o konstrukci a dekoraci. Nejsou arci ani elementární prvky gotiky jejím

výhradným vlastnictvím. Pdorys a prez chrámu vychází od basiliky, konstrukce klenby je

starobylý odkaz jako sloup, ale nový duch je prostupuje, pemuje, novým etickým a tva-

rovým ideám podmauje. Horizontalismus je pekonán a akantus vyple. Nové konstruktivní

momenty pivodily novou mluvu formální a dekoraní a nová vegetace v nové úprav roz-

kvetla po nádherné stavb dómu.
Nová záplava antiky, tyranská nadvláda její pišla po gotice a trvá dosud. Žije ve všech

odstínech renesance až po rokoko
;
v patnáctém vku poal nový historismus a trvá až do

•dnes. Proti nmu se zvedl boj. Proti opakování a nápodobení vyvstala snaha po pvodnosti
myšlenky, slova a ei. Jsme v šatných poátcích a proto jsou boje a ptky trpké a urputné,

ponvadž vedle sebe žijí a pracují dv pokolení
:
jedno vyrostlé v zásadách akademických,

že jednou uznanou slohovou krásu dlužno nápodobit, mám-li co stejn krásného podat,

a druhé revolucionáské, pesvdené o tom, že není jediné krásy, ano že jsou nové krásy

možné a že je teba, ba povinností muž silných vydat se je hledat. Snad pi tom leckterý

zbloudí, snad jiný stelí mimo cíl, ale lépe že je a dstojnjší o nové se pokusiti, nežli staré

pohodln opakovati, že má vtší cenu i ne zcela zdaené dílo samostatnosti, nežli nejskvlejší

HARRISON C. TOWNSEND
V LONDÝN. OBRAZÁRNA
VE WHITECHAPELU, LON-

DÝN.
~

159



VOLN SMRY.

pemílání starých osvdených formulí. Nyní
ješt modernisté pracují po vtšin jako

kdysi Židé, budující podruhé Jerusalem —
me po boku. Nadejdou však doby, kdy
se všechna energie celých pokolení obrátí

v plodnou a úrodnou práci

U nás, kde dosud je zvykem zstávati

v umleckém proudu o decennium pozadu,

jest nyní více šarvátek a hnv, nežli práce.

Jinde juž opak. Poslední desítiletí je vypl-

nno novými aspiracemi, novými snahami

a také novými výsledky a vítzstvími. U nás

dokonce jsou mnozí tak krátkozrací, že se

domnívají, že vše to je vídeským hnutím

a proto lehkomyslnou modou, proti níž dlužno

se stanoviska národního a vlasteneckého býti

na písn odmítavém a zatracujícím stano-

visku. Ovšem je nám vídeská moderna
nejbližší co do polohy a fluktuaního spojení,

ale kdo ji prohlašuje za místní a hlavní

modernu, vzdává jí est nezaslouženou. Práv
naopak : vídeské hnutí modernistní je ze

všech nejmladší a nejopozdnjší. To je jisto

a zejmo i našim oím, teba že nemly ješt
docela žádoucí vzdálenost rozhledovou. Jest

ovšem i specieln vídeské ve svých proje-

vech : hrav lehkokrevné, lehkonohé a zevn
oslující a pi tom krátkodeché, jako je

msto a jeho lid a hlavn spolenost, ale

je význan vídeské, jako je zase proud

anglický jiný, nebo flámský, nebo švédský,

nebo americký, nebo vlašský. Zrovna tak

se štpí moderna již od poátku, jako se

kdysi diferencovala gotika, nebo pi vší po-

dobnosti, souvislosti a vzájemné skloubenosti

moderních institucí a faktor sociálních, po-

litických a kulturních, je tu stále jeden

mocný odlišující initel, nepemožitelný a p-
sobivý, a to je národnost, onen spletitý

organismus od rodiny, pdy a ei vychá-

zející, který se pak v silných, zdravých inte-

lektech vyhrauje a v individuální penáší.

Reprodukce, jež lánek, který píšu, orámuje, dokonce nevyerpávají všechen obraz moderní

architektury, ba nejsou snad ani všady nejvtší vdcové v nich zastoupeni, neobsahují

nepochybn vždy nejproištnjší a nejvýznamnjší výtvory ani zastoupených umlc ani

národ, a pece, trvám, staí, aby pro dnes dovodily rozlehlost, šíku, hloubku a rozmanité

nacionální zabarvení nového proudu, který cílí a pílí k met slohu, jenž zatím nemá jména,

ale má vyslovenou snahu býti svým, dnešním, slohem naší doby.

Pozná se jednou, že jeho praménky vyvírají nkde pi prostedku století a že má dokonce

moderna literární, theoretisující otce, kteí se arci sotva všichni nadáli, jaké syny zplodili.

John Ruskin v Anglii, Violet-le-Duc ve Francii, Gottfried Semper v Nmecku, jejich Lamps,

Stones, Lectures, Entretiens a Styl obsahují v jádru, ne-li systém, aspo principy nového

slohu, pouky a výklady o tektonické a barevné kráse, o morálném, ethickém a kraso-

citném významu linií tvar a materiálu, o pomru konstrukce k dekoraci, o úelnosti stavby,

o spojení života s umním, o tom, jak toto vyrstá v uritém zjevu z urité pdy a roz-

vinuje se v strom a kvt v uritém ovzduší. Vytžili svoje theorie z toho, co bylo, co ped
nimi bylo již vytvoeno, a inili tak správn, nebo jim vzdušné zámky a bezkoenné theoremy

P. HANKAR V BRUS-

SELU. DM V BRUS-

SELU.
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byly venkoncem cizí. Jenomže jejich nauení zmocnili se zprvu akademití lidé a domnívali

se, že pokraují v umní, když k jejich poukám vypracují nové píklady co možná na

vlas podobné tm, z nichž ony byly odvozeny. Nebyli statení, nemli smlosti a odvahy.

Bylo teba nových pokolení, která by odvké zásady architektonického tvoení od starých

zddných tvar odlouila a na míst tchto svoje, nové, individuelm a asové postavila.

O to se jedná. Prostor, bemeno a podpora zstávají nadále a zstanou na vky nezmar-

nými a východními prvky všeho architektonického tvoení; konstrukce a dekorace jejich tech-

nicko-umleckým vtlením. A o toto vtlení se jedná. Saháme po novém materiálu stavebním,

postihujem se pi nových sensacích barevných a liniových dojm, náš všechen život mní
svoji formu, náš duch podléhá novým, druhdy neznámým a nepocítným pohnutím, náš do-

mácí a veejný život bee na sebe nové útvary a vystupuje s novými požadavky, a umní,
díl tvrí jiskry boží v lovenstvu, to vše v sob akumuluje a v jasné, úeln krásné form
vtluje. - John Ruskin se svým plamenným evangeliem pravdy, v níž hledal a nalezl krásu, vy-

stoupil ped Prerafaelity, William Morris a Walter Crane jsou jejich uni. Jejich umní není tak

tvarov nové, jako svým citem a svojí tendencí. Není bez významu, že oba koní v socialismu,
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veliký, jako iniciátor Ruskin. inem i slovem propagují jeho zásady, že umní patí všemu
lidstvu, všem vrstvám jeho, a všechno že má ve svoji libou, mkou náru pojmouti. Umní
není jim aristokratickou pochoutkou, desertem hojné tabule, nýbrž má býti požitkem každého

a kdekoli, má oblažovali, oišovali, zušlechovali, zpíjemovati život každého jedince, kamkoli

vstoupí a poemkoli ruku vztáhne. Pi tom, jako praví Angliané, jsou konservativci k po-

hledání. Také jejich nástupci jako M. H. Baillie Scott. Konservativci, ne zpáteníci. Nádhera

a originálnost gotiky, Ruskinem opvaná, je podkladem umleckého díla Morrisova, píroda

a poangliená noblesa antické linie ovládá každou ivu Craneovu. Scott je pi tom umleckým
synem anglického venkova a vyjadovatelem jeho solidního, uvdomlého, klidn tekoucího

štstí. Staví rodin domy na Manu, které nezapírají svoje staroanglické pedky co do sta-

vebních element, ale jejich vhodnost, úelnost, jejich, eknu, estetická nuance, patí výhradn
konci devatenáctého vku. Zevn pvabná píjemnost, uvnit rozkošná útulnost, kde umní
všechno ovládá. Harrison C. Townsend je na starém umní juž mén závislý a jeho osobni

notou jest široká, masivní vážnost, velkých, klidn a pevn rozložených tvar. Nikomu z nich

netane na mysli pi práci odlika, kopie, tak zvaný istý sloh. Ze samobytného života národa,

na nmž vky pracovaly, vystupují jejich individuality s osobními zálibami a píchylnostmi

a se zjemnným smyslem pro nový sklad linií a nové ušlechtilosti barevných harmonií. Angliané

znají snad z nás ze všech nejlépe Itálii, ale vrací se z dlouhých pobyt pod Apeninami dom,
aniž by sebou pinášeli si jho klasicko-italské symetrie, která tyranisuje vlnu domácího života
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a umní pro tvoící. Je-li kde zevnjší útvar stavby, její plastinost a silueta výrazem vnitního

organismu, je to práv u moderních anglických dom, jak je Baillie Scott a jemu píbuzní
koncipují, a platí-li kde pvabný, až nervosní soulad v produktech umní výtvarného, pak jist

ve všem, co z Morrisových dílen nebo Craneova atelieru kdy vyšlo.

Roku tiadevadesátého bylo v Brusselu malé vzbouení. Mladý architekt V. Horta provedl

své první domy v nepokryté oposici tvarové ke všemu dosavadnímu. Energicky vymítil

všechnu akademinost sloup a pilí, ims a balustrád, lišt, nalepeného renesanního ornamentu.

Šel k jádru vci a k nejvnitnjší podstat celkového útvaru a každé detailní souástky. Otvor

budiž otvorem podle svého úelu, stna stnou. K nmu se druží P. Hankar v témže mst,
kde ped nkolika desítiletími Poelaert a Wellcns vybudovali ohromný palác justiní, jeden

z prvních, teba ješt neúplných protest proti akademické doktrín, a odtud ovládá Henry van

de Velde, dnes nejkrajnjší umlecký radikalista, pl Evropy. Víc než-li Horta pipíná Hankar
svoje tvoení na zddný domácí tvar. Jeho prelí pokraují tam, kde flamská renesance

pestala, nebo pracuje s tímže materiálem, na témže míst, ale pro nový život a nov naladné
smysly. Jako mnozí jinde, mají oba Belgiané za konený umlecký cíl živou, vlídnou jedno-

duchost, patí k tm, kteí mechanickému pidlování a hromadní zevní ornamentace se

vzpírají, a pipouštjí pouze onen ornament, který z úele objektu a citlivého vkusu takka sám
sebou, jaksi z fondu organisace vyrstá. Van de Velde jím pímo opovrhuje, jako všechna

jeho práce je vtlenou negací a oposici jakéhokoli historismu. Má svého pedchdce v G. Serrurierovi.

Oba se vrhli pímo na reformu vnitní výpravy domu a píbytku, na nábytek, náadí, náiní,

na stny a podlahy a vykonali zde veliké dílo, které již W. Morris a po nm W. Crane byli

zapoali: provedli emancipaci od uené a nauené architektoniky, vymítili všechny nepístojné

reminiscence na kámen, kamenickou nebo kovoliteckou práci, pivedli konstrukci k umleckému
výrazu a estetické platnosti, a co Ruskin hlásal a písn v umní vyžadoval, pravdu, zrovna

pírodní pravdu, uskutenili rozhojnním a nepokrytostí materiálu. Dub, eben, mahagon ovládaly

všechnu íši nábytkovou, a které devo jimi nebylo, musilo umle jejich vzhledu nabýti. Angliané
vydobyli domovské právo jehlinatým devm, Belgiané všem ostatním, domácím a cizím,

vyhledávali si každé pro jeho zvláštní strukturu, pro jeho zvláštní barvu a ton a tyto v nepo-

kryté pirozenosti uvádli jako nové a krásné elementy, hlavn koloristické, do svého nového umní.
Nezdá se mi beze všeho významu nebo podstaty, že nejpednjší, aneb aspo nejrázovitjší

a nejoriginelnjší moderní dekoratéi vyšli z atelier malíských. W. Morris, W. Crane, van

de Velde, O. Eckmannn, B. Pankok a jiní. Nebyli zatíženi historickou ueností o tom, co

kdy bylo v architektue vykonáno, nebyly jim vštpovány zásady o krásné vyvýšenosti jednoho

slohu nad druhý, nebyl jim který sloh jako nejdokonalejší doporuován za životní elixír pro

jejich práci. Byli svobodnjšími nežli ti, kteí vyšli ze stavitelských akademií, nemuseli mocí

pekonávati vokovanou šávu tradic. Za to pinesli si svj živjší, citlivjší a bohatší smysl
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pro barvu, ton, kolorit a barvovou harmonii. Intuicí,

spekulací, fantasií, a zase netísnnou logikou vytváejí

každý kus dekorace a bytové výpravy z jeho úele a

materiálu, onch dvou životních element architekto-

nického umní, jež Semper byste odkryl a potom

z konstrukce, kterou zase Violet-le-Duc byl vyzvedl.

Nebudiž v umní žádného pokrytectví ! hlásá H. van

de Velde. Odložme každou škrabošku bezúelné de-

korace, nepemujme mateskou mluvu materiálu

!

A vskutku všechna jeho pehojná již práce je pro-

pagací tchto zásad, pod nimiž až vášniv ve nenávistí

vší renesance, kterou má v ošklivosti pro její bastard-

ství a tyranii. Pro existuje jedin konstruktivní a de-

korativní linie. Ped jedenácti, patnácti lety, v dobách

toužení po novém slohu, domnívali se, že železo tento

sloh již pineslo, že je zabalen, jako dcko v peince,

v inženýrské konstrukci. Poínali cítiti a chápati, že

v jejich liniích a árových systémech, které jedin a

pouze se rodí z tuhé hmotnosti a držebnosti mate-

riálu a z praktické úelnosti objektu, leží zvláštní

pvab, spoívá nová krása. Železný sloh devatenáctého

vku se nedostavil, ale konstruktivn dekorativný princip

rozlil se jako vlna krásného pílivu po všem ostatním

materiálu a po všem pedmtu. Všechno se stalo takm
individuem, osobitým jedincem, svých zvláštních odliš-

ných vlastností a projev, od tvoícího umlce až

po použitý materiál, jeho obrábní a hotový výrobek,
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a je to monumentální budova ná-

draží, stavba mstského nebo ro-

dinného domu nebo jaká židle. J.

Ruskin s pravou anglickou pali-

atostí zahájil a vedl boj proti

strojm. Vypovdl jim všeliké

pátelství, ponvadž uniformovaly,

porobovaly lovka, zpovšecho-
valy práci. Sám nezvítzil, ale jeho

zásady, pomrm pizpsobené,
udržují jiní šastn na živu. Runí
práce, individuelní výroba, pes-
nost, dokonalost a solidnost um-
lecko-prmyslové produkce s roz-

hojnnými technikami, materialemi

a pomocnými pístroji tvoí nyní

zdravý a pevný podklad všeho

nového hnutí. — Henry van de Velde jeví

se mi nejdslednjším modernistou. Má on jist

svoje uitele a pedchdce, nizozemské loae
a Žaponce, ale u nich nalezl jen iniciativu pro

svoje originální tvoení, kterému záí v dálce

jediná jen hvzda: úhledná, krásn vyjádená

úelnost. Otto Eckmann a Bruno Paul v Nm-
cích jdou podobnými cestami, ale ne za jeho

výhradnou abstraktnosti linie. Zejména u prv-

ního, kterému takéŽaponci oteveli

oi jako kdysi Manetovi, je nme-
cká myslivost, pedmtná obsaho-

vost a obsažnost patronkou. V jeho

dekoraci žije vegetace a zvíena,

domácí i cizí, v oné stylisované

úpravnosti, která se vystihá každé

áry a každého rozvrhu a rozlo-

žení, jež by upomínalv na rene-

sanní nebo antickou šablonu. Jeho

linie je markantní, sporá a co

možná individuální, odvozená z po-

vahy a podstaty pedmtu
:

jeho

stylisace je vlastní jeho osob.
Francouzové se ukázali zdánliv

ješt konservativnjší, nežli Angli-

ané v tomto novém ruchu. Pravda,

že u nich souvislý domácí vývoj umleckého
vyjadování vlastn nikdy nebyl perván, žád-

ným cizím širokým klínem nebyl rozražen. Ne-

moc nápodobení a opakovaní nedovedla se vtís-

n i ti do živého jejich ducha a pohyblivé letory,

a proto zjev jako Hector Guimard, výtvor jako

je jeho Castel Béranger, byly s to vzbuditi

pravou sensaci pes to, že ped ním a vedle

nho všechna mladší generace architekt a de-

0. ECKMANN
V BERLÍN. VÁŠA,

TAPETA A OKNO.
(»DEUTSCHE KUNST U.

DEKORATION.«)
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korater, duchaplných a elegantních ano i sentimentálních, nové formy novým duchem
a vkusem oživovala. Fantastika jeho díla, neovládaný naturalismus, sms gotických podnt
a novobelgických liniových vlnní platí zatím více pro Guimarda nežli pro Francouze vbec.

Siavby štokholmské výstavy roku 1897 vynesly na povrch jméno Ferdinanda Boberga.

Mnohé u nho lze jen vysvtliti americkou modernou, jako by bez jejího praktického píkladu
sotva byl vznikl obchodní dm Wertheimv v Berlín od Alfreda Messela. Ale na obou dá

se demonslrovati, že naprosté ignorování a opovrhování starých styl domácích není žádnou
výhradnou znakou moderní architektury, že její práce nezáleží v pouhé negaci, nýbrž v posiíivném

BRUNO PAUL
V MNICHOV.
LOVECKÁ SÍ.
(»DEK. KUNST.«)

novém tvoení, aneb aspo v silných pokusech o to. Boberg na svých budovách plynárenských

a elektrických podnik nespouští se širokých, mocných tvar, tžkého, rekovného karakteru,

vážné ponurosti nordického románského slohu, proto, že mu v krvi leží
;

Messel dokonce

v detailu dekorativním je málo píjemnou smsí tvarové konservativnosti a nesprostedkované

pokrokovosti. Ale F. Boberg s krásnou suverennosti podizuje staré formy novým ideám

a obohacuje je novými prvky, novou vážn svží dekorací, vyjaduje karakter a vnitní úel
stavby a prostoru v mužné a krásné upímnosti. A Messelova stavba, pilíový její systém

zevn i vn, ve své jednotnosti, nic jiného zase nemají na zeteli nežli být otevenou schránkou

moderní a módní velké tržnice, každému oku a každé noze pístupné, je vábící a vítající.

Bruno Schmitz tvoí díla, po výtce obrovské památníky, nad nimiž se hlavn moderní mocn vze-

pjatý cit pomrnosti vznáší. Všechno jde tu do velikých obrovských rozmr, jenomže ne pouhým
násobením a zvtšováním, ne úhlednými kolonádami, ne vzorovými portiky, bánmi a štíty, ale krt
drsnou masivností, smlou lapidárnosti koncepce, úelným a úinným rozložením a kontrastováním

hmot a tvar vyvolává vzpomínky, ne na pomníky íma, Itálie nebo které z našeho století, nýbrž na

mohutné vítzné rozpjetí svého národa, jemuž buduje pomníky pro vky. R. D’Aronco, Vlach v Cai-

hrad, ve svých náhrobcích o náležité pomrnosti, prozrazuje tytéž tendence, bitkými, ostrými liniemi,

velikými a zase hojn a markantn rozlennými formami, jež podává, nejednou místní archi-
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tekturu open, osobn tžce hmotné a pi tom ocelov pibroušené. Jeho kompatriota A. Rigotti

svým projektem výstavní budovy pihlašuje se svžím, pkn znjícím hlasem k modernímu

šiku a má cosi píbuzného se školou vídeskou, která jest školou O. Wagnera. Jdete-li vci

na kloub, postihnete, že jejím význaným rysem po stránce tvarové není zuivá negace všeho

bývalého. Pro Wagnera a jeho nkteré žáky nežil a nepsobil Theofil Hansen ve Vídni na-

darmo. Mají smysl a cit pro ušlechtilou slinost antiky, jenom že ne její monumentalitu, nýbrž

spíše intimnost a roztomilost je vábí, není jim však bludikou, nýbrž svtlem ozaujícím

vlastní jejich cesty. Poukazovali na to, že Wagnerova architektonická, spíše však architekto-

J. M. OLBÍCH V
DARMSTADTE. HU-

DEBNÍ SÍ. - -

("IDEEN V. OLBÍCH. «)

nicko-dekorativní mluva jest odvozená z empiru, a je v tom potud zrno pravdy, že obojí mají

spolené východišt. Wagnerova reakce je zdravá, ponvadž pivedla zase plochu ku platnosti

a umleckému úinku, vykázala nové místo dekoraci a že na svou ps postavila úel budovy

a jeho konsekvence v elo tvoení, že hravé graciosnosti vídeské dala ve své dekoraei

výraz, že v mst, jež ironicky, ale vším právem mohlo býti piznáno Surogantií, které bylo

sídlem architektonické lživosti, prohlásila pirozené právo neskrývaného a nezapíraného materiálu.

Za ním jdou J. M. Olbrich a Kovai, Plenik a jiní s uvolnnou, osvobozenou osobní fantasií

a není nezajímavo sledovati, kterak nevídeští a slovanští žáci Wagnerovi záhy po svém
osamostatnní zprošují se vídeské hravosti, ornamentálního nadbytku, sybaritství pohodln a

bohat živeného velkého msta, tíhnouce k vtší jednoduchosti a pehlednosti. Na venku se roz-

ptýlenost velkomstská, horený šum a shon pece jen uklidují.

Na všech tedy stranách a místech stejný ruch a stejné snahy. Kdyby dnes svolali anketu

všech pokrokových architekt, aby formulovala program a ustanovila formu slohu naší doby,

shodli by se všichni bez rozdílu a hnedle o prvním
;

o druhé by nebylo jednotného mínní,
ale myslím, že také ne spor. Uslyšeli bychom jako zásadu hlavní, princip kardinální, že

úel, urení, karakter každé nové stavby je východiskem pro její utváení celkové, úel a

jakost každé souástky východní ideou pro její útvar, který je jejich materiálem a funkcí

zárove podmínn. A pak, má li býti pokrok, že musíme se zhostit vší neúrodné a zdržující
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pítže historisující autority. Kterak ale ony nové tvary mají a budou vypadat, nedovede íci

nikdo za všechny, jenom všichni by byli ve shod, že to vcí umlecké osobnosti, indivi-

duality, tvrí silou nadaného jedince a tím ovšem i národa, z nhož pochází. To není po-

slední, to je nejpednjší a nejkrásnjší vlastnost celé té nové kolchidské výpravy za zlatým

rounem nového slohu : Samostatnost, svéráznost umlecká, osobitost celkového souboru doby
a všeho jejího umní a také ducha a práce národ a jednotlivc. Na novém bojišti je místo

pro každého a žádný úspch a výsledek se neztratí. Všem jde o styl nový, o styl naší

doby, o umlecký styl, který se nestaví pi jednom vítzství: všechno umní, malíství, sochaství,

literatura, herectví, hudba, architektura a pi té vše, kam její vliv a vláda sahá, až do nej-

krajnjších útrob všelikého domu, všechno má hlásat a hlásá již, že doba v níž žijeme je

silná a zdatná dost, aby svou umleckou formulí v kovovém a nezniitelném útvaru uložila do

archivu djin evolucí a pokroku lidského ducha.

Kdo má pi tom odvahu tvrditi, že je naše doba bez ideálu?
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Od konce pedešlého století postupuje tu

vývoj soubžn s Evropou nevzdávaje se

pi tom svého zvláštního amerického ka-

rakteru. Tento spoívá v domácím hol-

landsko-anglickém smru vkusu a v trva-

lém, svrchovan prostém a písném zp-
sobu života. Veškeré bohatství minulých

desítiletí, všecka odvážnos podnik nese-

tely tento základní karakter. Lze ho stále

pi všem pepychu stopovati. Jest to na

prvém míst tak zvaný colonial-styl, který

naší šosácké dob odpovídá; jako dosud

všude u nás užívá se rozmanitých sloh
deva a cihel. (Švýcarsko, Tyrolsko, Nor-

véžsko, Rusko, Hollandsko, Prusko). Ale

zídka a jen u menších staveb. Co kde

významnjšího, druží se k velkým svto-

vým proudm. Prožila se zde zárove celá

archeologická doba, v jaké libuje si stará

Evropa. Amerika má své Schinkely, Viol-

let-le-Duc’y, Sempery. Má však také své

moderní hnutí a stojí jako Stará Evropa

mezi obojím. — Znám dva staré architekty Johna Smithmeyera

ve Washingtonu (Congress Library) a Leopolda Eidlitze (State

Capitol New York), prvý pes 70, druhý pes 80 rok starý,

již celý obrat prodlali. Jest zajímavo a tklivo sledovati, kterak

bojovali, kterak své práce po zalesáckém slohu archeologickému

hnutí pizpsobovali, kterak od nesmlého nápodobení k volnj-

šímu cítní dospívali a kterak náhle pi úkolech z míry moderních

moderními býti — chtli. K tomu však byli píliš staí. Nicmén
teoreticky pro hnutí horují, a zejména Eidlitz zahájil je tu na

vlastní popud již ped 20 léty knihou »Nature and Function of

Art« (mimochodem eeno jest Pražan, jenž pišel sem 16 ti-

letý). Považuji knihu za hlubší a obsáhlejší než-li spis wagne-
rovský. Prakticky osvdila se moderna až dosud málo a sám
Eidlitz soudil, že v Americe jsou jen moderní strojnií a inženýi,

ti že jsou jedinými moderními architekty. Abych se tch prý

držel, nechci-li zblouditi. Ale pes to mám Sullivana v Chicagu
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za modernistu. Zdá se, že z jeho kruhu vyšli

již samostatní architekti, nebo mezi chicag-

skými architekturami vyskytují se velmi mnohé
tohoto smru. Vtšina architekt jest archeology

a z evropských škol; jsou tak zamstnáni, že

nezbývá jim asu více o svém
povolání pemýšíeti. Obchod se

daí a to jest hlavní vc. Docela

jako u nás. Jen s tím rozdílem,

že zde jsou požadavky praktické

poteby vyšší a stejnomrnjší.

Tak špatným jako etní archi-

tekti u nás není zde nikdo.

V celku též pevládá dobrý vkus,

a pracuje se již ve smru kte-

rémkoli. Jednotlivci stojí výše,

zvlášt co dotýe se detailu, než-li

vše co jsem vidl dosud u nás.

Jmenuji pedevším Mc Kima,

Meada a Whifea. — Mladá

generace neobyejn se kazí. Vyrstá s naiv-

ními pojmy o vznešeném a spatuje vtším
dílem nejvyšší v Ecole des beaux arts. Moderna

zavítá sem na dobro teprvé tehdy, až stane se

modou, a potom bude, jak se domnívám, modou
velmi krásnou, známých vý-

stelk prostou. Obecenstvu chybí

pronikavjší soudnost. Dovede

posuzovati jen vnjšek. — Ale

mezi archeology není jediného,

jenž nejevil by velmi mnohé
moderní píznaky, a mám za

to, že odejme-li se Whiteovi

vše archeologické, zbude asi více

než Olbrich. — Tiffany vyhlíží

tu jinak než-li v Evrop. Má
vždy na sklad všecko histo-

rické haraburdí.

I on rozumí dobe svému ob-

chodu. —
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V Architectural Recordu lze nalézti celou adu individualit. Není však nikoho, kdo by usiloval

karakterisovati hloubji. Není tu také rázovitých lidí. Jen v malých úkolech, kde konstruktivní

vyniká, objevuje se tento karakter. Tu možno dožiti se zhusta radostných pekvapení. Železniní

stanice, továrny, železniní vozy, stavby pro námoní službu, majáky a záchranné stanice,

mosty atd. Interieury a zejména zaízení kanceláská jsou vtšinou z míry moderní. — — — —

THEO C. LINK.
DVORANA NÁDRA-
ŽÍ V St. LOUIS.
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Deset let, jež Ohmann strávil v Praze, stále pi práci a stále

neklidný a nespokojený, jsou pknou episodou ve zdejším život

umleckém, episodou jen co do asu, ne však bez dalšího trvalého

významu a úinku. Když se pesthoval zase do Vídn, k jiné

a velké práci, kde stojí v ele nové stavby dvorního hradu,

zanechal v Praze nkolik výborných dl a skupinu mladých
odchovanc, kteí vrn stojí pi tom, k emu je uitel jejich

nabádal a vedl. F. Ohmann ve Lvov narozený, a z vídeské
školy technické vyšlý, pišel do Prahy na vybídnutí nebožtíka

Fr. Schmoranze, který jej postavil v elo speciáln školy pro de-

korativní architekturu na c. k. umlecko-prmyslové škole, a tak

ocitl se zde, náhle a neoekávan, umlec myslivý a tvoivý, nad-

šený a nervosní, který pekypoval fantasií, a zase plný až pe-
úzkostlivé a muivé autokritiky muž, se žhavou touhou po práci,

inech a skutcích, s láskou a pýchou své žáky ídící a uící,

který ale pi tom stále pocioval nedostatenost místa k plnému
svému vzletu.

Co vykonal Ohmann za ono desetiletí v Praze je zdánliv ne-

mnoho co do potu a rozmr, a pece mnohem víc, nežli jak se

povrchn soudí. Arci všechny jeho velké projekty zstaly projekty.

Vyšel z každé, a všeobecné neb omezené konkurence, jíž se súast-

nil, vyznamenán prvními cenami, a bylo vru tžko odolati tempera-

mentu, verv, umleckému dmyslu a svžesti, které vložil do

projektu svého na stavbu Mstské Spoitelny, Obilné Bursy, As-

sicurazione generali a Nmeckého domu v Praze, Prmyslového
musea pro Liberec a klášterního kostela Uršulinek na Horách

Kutných. Vedle toho vedl a provedl obnovu vnitku kostela sv.

Kateiny v Praze, restauraci kostela ve Zlonicích a Božích muk
Braunových v Teplicích. To jsou práv práce onoho období um-
leckého, k nmuž Ohmann celou duší lnul. Barok byl jeho heslem

a pedmtem jeho lásky, s nímž do Prahy pijel, do Prahy, do

ech, kde jej nalezl bohat rozkvetlý s nuancí zvláštního pvabu
;

pinesl si pro píchylnost odborného archeologa a zápal con-

genialního umlce. O barok opíral také pímo nkteré své vlastní

práce. Prelí domu p. Valterova zstane tu svdkem, s jakou

jemností tvarovou a citovou dovedl Ohmann pochopiti a vyzved-

nouti podstatné rysy pražského baroku, jeho, ekl bych, delikátní

bohatství dekorace a jeho píjemný soulad linie s plastiností. Také

pro vnitek Variété podržel za základ tento sloh, a práv zde

nejzejmji vyložil, jak pokrevn a blízek je píbuzný starým

velkým mistrm baroku. Prostornost, bohatá rozmanitost forem, sv-
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žest, ba lehká hravost, koncepce, jednot-

nost šumivé nádhery, vtipnost a efekt-

nost detail jsou tak asi hlavními pod-

statnými rysy této lehkonohé, uná-

šející fanfary, barvou i tvarem krásné

harmonie. Dm v Ovocné ulici »U tí

beránk« vyrostl ve svém prelí z téže

pdy, ale nedaleko na Ovocném trhu

stojí dm »u eské orlice«, jehož dv
fasády ukazují nové tžení ze staré

eské architektury. Nenadsazuju, aniž

nad míru zevšeobecuju, tvrdím-li,

že všechny nové stavby v Praze

a v Cechách, které se ve své tva-

rové ei opírají o eskou renesanci,

žijí vlastn jen z toho, co A. Wiehl

byl oživil. Žádná z nich nejde dále

aniž hloub, všechny se spokojují s

Wiehlovou regenerací a jsou tak dti

nejen jedné matky, ale i jednoho otce.

F. Ohmann, jehož historické vdomí
je siln vyvinuto, záhy shledal, že

starý styl zmínný má ješt dosti ji-

ných motiv, jichž Wiehl vdom
neužil a k nimž jeho následovníci

ovšem neprohlédli. Ohmann nalezl,

že útvar štít, hlavn jihoeských,

úprava oken a vchod v Cechách se

daleko víc osamostatnily, nežli jak

ukazují Wiehlovy vzory ješt siln

italisující. Obsáhl je šastn, a ješt

šastnji je vpravil do celkové kon-

cepce nového moderního domu. Stále

dosud straší u nás tak zvaný istý

sloh a platí za nej vyšší metu pi práci.

S jeho stanoviska jsou Ohmannovy
práce zavržitelné a byly také zavrho-

vány. Jenom že Ohmann jest uml-
cem píliš individuáln cítícím a ma-

jitelem píliš silné vlastní široké a

rozlehlé tvoivosti a fantasie, než aby

školometsky úzkostliv se omezil jen

na vc ped staletími osvdenou.
Nikde jinde snad svoje architektoni-

cké umní nerozprostel krásnji, jak

v koncepci celých budov, tam, kde

prostory tvoil, spojoval a kombinoval.

Pro, dekoratéra skvlých, ba oslují-

cích vlastností, jest architektura um-
ním prostorovým, tvoitelkou a budova-

telkou prostor par excellence. A jemu

byl a jest zevnjšek stavby umlecky
výmluvným výrazem jejího vnitku a

úele. Proto se z mysli a ducha, toto

vše obsahujících, mohly vynoiti krásné

komposice Mstské Spoitelny, budovy

Assicurazioni generali, Obilné bursy
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nebo libereckého musea. Práv v tch se hbitá pohyblivost, velost a hlavn kmitavá nervosnost

Ohmannova snad nejoitji projevuje. Nic tu zatím nevadí, že nkterá jejich místa jsou jen

nartnuta a ne do poslední árky uzrálá — dalšího a pln uspokojujícího vyžiti a vykrystali-

sování jsou všechny schopny, a nejednou tato neustálenost má píinu velmi krásnou : v pravé

tlaenici, v hotovém rojení se vždy nových ideí v hlav Ohmannov.
Café Corso, pestavba a úprava jeho, je poslední dílo Ohmannovo ped jeho odchodem

z Prahy, k nmuž se záhy pidruží nejnovjší, hotel v Hybernské ulici. Po tom co jsem

dosud o umlecké organisaci Ohmannov letmo naznail, musí se tyto práce objeviti jako

zcela dsledný a ústrojný lánek jeho umleckého vývoje. Všechny vytené vlastnosti jeho

jsou tu : obratnost a originálnost úpravy, brilantnost dekorace, svží rušnost forem, živý a pi
tom vyrovnaný soulad barevný, jenom že s minimem útvar historických sloh. Ohmann se

jich nezíká, aniž od nich násiln odtrhuje, naopak pro jsou pevnou a bezpenou pdou, po

níž kráí, avšak jeho umlecká osobnost jest píliš silná, jeho cítní píliš svobodné a s dnešní

rušností spjaté, než aby se daly potlaiti a pod akademické jho sehnuly šiji, a proto již na dom
»u eské orlice « pracuje moderní emancipovaný, který celek i mnohý detail proniká svojí moderní

individualitou a ješt roz-

hodnji tak iní pi stav-

bách svých posledních.

Mluví-li se již o pražské

Modern, nesmí býti za-

pomenuto, že Ohmann byl

jejím Janem Ktitelem. Než

toto rozvádt, vedlo by

mne na pole otázek tva-

rových. Místo toho chci
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jinou stránku Ohmannova umní a jeho iniciativy

krátce vyzvednouti. Je to jeho polychromnost. Pro

F. Ohmanna nebyl barok bílým štukem jedin
nebo jednobarevn nateným ovrhem, eská rene-

sance jen stídáním pískovce s omítkou nebo nej-

výše bíloerným sgrafitem. Byste a hloubav pátral

po stopách a staré zašlé mnohobarevnosti, kterou hned

ve Valterov dom, v prelí, pivedl znovu k platno-

sti, jež však ve Variété, v kavárn a jinde vždy šíe

a hlavn radostnji, ano jásavji se objevila. Ne pouze

polychromie njaké malby na stnu nanesené. Pi-

rozená barva materiálu, který rád a smle kom-
binoval, aneb aspo nedaly-li pomry jinak, umlá
barva aplikovaná v tonech tu jemných, onde, dle

poteby a umleckého zámyslu, živá a plnozvuná,

sesiluje a zdrazuje jeho architektoniku, ne jako

element zevn a dodaten pidaný, nýbrž jak orga-

nicky s ní slouený, aneb aspo amalgamovaný
prvek. Ohmann nemyslí na papíe. Na toliko zazna-

menává, co hotov v živé své pedstav a vidí,

a tam není místa pro tvary abstraktního, neutráln

barevného vzhledu. Na ráz a v jednom tonu vyr-
stají všechny útvary celku i detailu, budované a de-

korativní v barev-

né životnosti a to

hned od poátku,

tak íkaje, v an-

ticipovaném sou-

hlasu s malíem
a sochaem, jehož

práci Ohmann, od

první idey poí-
naje do své jaksi

vtluje. •— Te tu

jsou jeho žáci. Za-

tím nemíním jejich

mladou tvánost

umleckou kresliti

nebo rozebírati.

Nkteré jejich prá-

ce jsou zde repro-

dukovány a tyto ukázky, trvám, dokumentují hned dvojí

moment. Je v nich patrno, že principy umleckého tvoení Ohman-
nova jsou v nich zachovány a dále žijí, že jeho pouky a

náklonnosti pijali mnozí za své a pak, že vyšly z myslí a

rukou erstvých, uvolnných a svobodnjších, nežli jak u nás

bývá. Alois Dryák, J. Bendelmayer, Rud. Nmec, J. Justich

a jiní, každý podle míry svého nadání a hbitosti a velosti

svého temperamentu jde po cest, kterou jim Ohmann byl

naznail, ano všemi svými pracemi, vší svojí snahou a evolucí

pímo do daleka vytýil. Jsou a budou nepochybn v budou-

cnosti ješt více rzní. Jedno je jim dnes a bude asi povždy

spolené
:
jemnost, ano delikátnost umleckého cítní a vyja-

dování se. Vší všedností a vulgárnosti, a nejvíce brutál-

nosti, se již bezdn vystíhají. Ohmann jim to vlil do žil a

jejich krve.
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o Nouéin onm-
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NKOLIK THESÍ O ARCHITEKTUE A UMLECKÉM PRMYSLU. Díve

než njaká pravda v hnutí kulturním pevn se ustaví, pedcházela již souin-

nost, obroušení a splynutí jednotlivých myšlének. Pravdu njaké epochy lze

teprve po uritém trvání pohybu pevn poznati a vysloviti. Jestliže tedy nyní,

v poátcích hnutí, své myšlénky povím, chci mluviti pouze o thesích
;
budou-

cnost ukáže, pokud byly správný.

Pravdou rozumím tu a v následujících ádcích cíl-ideál asového názoru,

jenž se pirozen, jako na každé odvtví kulturní, penáší též na umní a ve

svém pesmyku také zde jistou zmnu zpsobí. Urité proudní zdá se tomu

nasvdovati, že se nyní, když již ostatní umní dávno pedcházela, také

v architektue takový pesmyk dovršuje. Úelem tohoto sešitu jest tudíž, aby

nás o tomto hnutí informoval, aby vzbudil zájem a porozumní v obecenstvu pro

umní jemu tak cizí a aby je nabádal k samostatnému pemýšlení a posouzení.

Dvod, pro obecenstvo má mcn zájmu a tak málo porozumní pro archi-

tekturu oproti ostatním výtvarným umním, leží pedevším v tom, že archi-

tektura nepsobí tak bezprostedn pímo pírodními pedmty na naši vní-

mavost, ivost, jako skulptura a malíství. Architektura tvoí sice své výtvory

také na základ pírody: jádro-p r o s t o r na základ pírodních zákon (síla

tžná, síla odporu, kohaese), slupku-o krasu pírodními arami, tvary a bar-

vami
;

než práv na cit úinkují pedevším poslednjší (zase pímo pírodní

pedmty), kdežto prazdroj tvoení a tedy také všechny zmny tvoení lze po-

chopit až pi hlubším zkoumání. Jinou píinu toho, pro architektura obe-

censtvu se odcizuje, vidím v tom, že poslední období našeho umní se tém
úpln rozplynulo v archaeologicko-vdeckých kombinacích.

Abychom si tvoení architektury a spíznných jí umní ujasnili, analysuji je

v tvoení prostoru, — totiž zúelnní s ohledem k místním pomrm a

potebám (podnebí, kultura, mravy) — vkonstrukci prostoru s prostedky,

jež máme po ruce (materiál a technické znalosti) — a konen v okrášlení,
zdobení, provádné s citem, jenž v nás žije pro pirozené krásno. Touto analysí

nechci ovšem stanovití pojmy rozlišovací, nýbrž vytknu tím pouze hlediska pro po-

souzení jednotlivých funkcí tvoení. — Tvoení prostoru podléhá zmnám tím,

že se mní názory životní a mravy, že nové úkoly na umlce naléhají. On
pracuje tyto své nové útvary, maje k ruce nové vymoženosti technické a dává

jim a jejich ozdob formu, jak z individuality doby a místa prýští. Úel,
konstrukce a místo jsou tedy hybnou silou — forma jejich
následkem. Forma vzniká z nich tvrím zachycením a formulováním n-
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kolika velikými individuí. Architektonické tvoení má tecly dv funkce : v první ad konstruktivní

tvoení prostoru v druhé ad okrášlení. První je z vtší ásti vdecko-kulturního pvodu,
druhá zase více vcí individueln vrozené schopnosti. Z toho plyne, že individuím spolená
ást: tvoení prostoru a konstrukce, musí být i dvodem pro nové hnutí
a že jimi nemže být i jejich tvar a forma ozdoby; první jsou vlastní pravdou,

poslední je vyjádením pravdy. — Nový tvar vznikne tudíž z nového úelu, z nové kon-

strukce pizpsobené místu Židle pro benátského dožete a židle pro našeho dnešního dlníka,

židle rukou pracovaná a jiná pomocí stroj zrobená nemohou pece míti tutéž mluvu forem. Kolik

z nás práv tak myslí, jak málo jich však ve shod s tím tvoí ! A práv takové úplné zbavení se

archneologického umní jest první podmínkou každého pokroku. Každé hnutí, jež nemá vý-

chod i š t v ú e 1 u, v konstrukci a v místu, nýbrž vznik svj má ve form, je

utopií. To jsme vidli na minulém nebo práv pomíjejícím období umní. Objevivší se apoštolé
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VOLNÉ SMRY.

(Schinkel, Hansen, Semper a Schmidt)

brali za základ díve existující for-

mu, asto ze zcela rzných míst, a

vnutili do ní nové úkoly a nové
konstrukce. Jiní zachovali sice místo

(»oživení« starých národních ar-

chitektur), než i tm byla výcho-

dištm pouze stará forma. Jak

tito apoštolé pes jejich velkou um-
leckou potenci zstali osamoceni

a kterak nepsobili vychovatelsky,

jak jejich školy sestávaly jen ze

žák-nápodobitel a asem se splo-

štily, to vše pece jsme vidli, nebo

dožijeme se toho ješt v posledních

výhonech. Vše to byl ovšem též

pirozen výron asu, následek více

retrospektivního vychování. Fantasie

(vynalézavost) zakrnla a umlci
tu stáli vi novým úkolm toliko

se svými krásn klasifikovanými

formami. Nechci tím íci, že tato

hnutí byla chybná; mla jist —
jak pece všechno stávající — svou

relativní oprávnnost. Vidím v nich

dobu pechod a prpravy. V je-

jich archaeologickém vševdectví

(všeznalectví) leží dokonce urit
velká výhoda pro píští rozmach.

Nebo každý stupe v djinách lid-

ského rozvoje a tedy také rozvoje

umní má svou basi v minulosti a ím
jsou základy širší, tím vtší mže
býti stavení. Sebeklamem by bylo,

kdyby »modernista« se domníval,

že »jen ze sebe tvoí «. Nebo, když jsem se nauil poznati, jak správn a krásn ek svou

stavbu kamennou, gotik svou stavbu klenbovou formovali, jak správná a krásná je hmotová
technika barokní štukové dekorace, jestliže vidím, jak primitivní umní lidové dobe formuje

devo, — uím se znáti cestu, kterak z našich úkol, z našich konstrukcí, z našeho
materiálu v našem podnebí — naši formu najdu a dovedu vytvoiti. Uvádím tu za píklad

náš ideál v eckém umní. Když do nho vniknu a je chápu, tedy vidím, že píina, pro
toto umní se mi zdá býti ideálem, není v jeho form, nýbrž v pravdivosti, s kterou tvoilo,

a práv tou se dotýká mého snažení. Umní, kterým Rek pimen úelu a poloze (podnebí)

vyjádil svou formou dokonale konstruktivní tvoení prostoru — o toto umní usilujeme

my moderní lidé, totiž: chceme svou formou práv tak dokonale své konstruktivní tvoení

prostoru vyjáditi. Forma antiky absolutn vzata, nemže nám býti ideálem-cílem. — Ideál,

který leží pro nás v njakém umní, mže býti práv jen relativní.

Že nové tvoení prostoru již po dlouhou dobu se vyvinuje, to souvisí — jak všechno

ostatní — s naším širokým a pes všechnu hbitost pece jen pozvolným hospodáským roz-

vojem. Nové úkoly (parlamenty a budovy správní, školy, nádraží a jiné dopravní objekty)

vznikají; se zmnnými podmínkami životními vzniká nové bydlišt a hojn nových užitných

pedmt — a to vše má umlec tvoi ti, úel s pimenými novými prostedky vyjáditi. A práv
pochopení a vyjádení tchto nových úkol dovršuje se již od decennií a jest

prvním dvodem nového — našeho umní.
Rovnž prostedky, s kterými tyto nové útvary tvoím, konstrukce, vné pírodní thema

o podpe a bemeni, nepodléhá náhlému pesmyku, nýbrž vyvinuje se znenáhla zárove

s technickým pokrokem. Nastane pesmyk citu pro stabilitu — krásu proporcí.

KAREL ŠIDLÍK, ŽÁK PROF. J. KO-

TRY NA UML.-PRMYSL. ŠKOLE
V PRAZE. MOST V PARKU.
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VOLNÉ SMRY.

Kdežto díve na p. urité plus nad

nutnou stabilitu bylo praktikováno,

zmizela nyní tato prakse následkem

technicko-vdeckého pokroku — ma-
thematické urení stálosti — ve spo-

jení se zvýšenými asovými požadavky
utilitními. Co se nám zdálo díve
krásné, shledáváme te tžké. Násled-

kem jakési v nás žijící setrvanosti

jsou nám z poátku takové novotvary

cizí. Pipomínám v té píin jen kon-

struktivní formy železa, s kterými si

architekt nevdl rady. Jak málo mo-
numentální! to byl první dojem a

kterak za krátko práv zvyk pesunul
zase krasocit, jak nás oproti dívjšku
te napluje krásná, velká, železná

sí pocitem prsa šíícím.

Pesmyk citu pro stabilitu sice tu byl,

minulé období však nedovedlo mu dáti

(zase následkem toho, že bralo své

východišt z formy) výraz nás uspo-

kojující, — nutilo jej zase do starých

tvar. — A práv v pravdivém
vyjádení tohoto citu pro sta-

bilitu, v nelíeném vyznaení
konstrukce vidím druhý d-
vod nového — našeho umní.
Nemže se mi tedy líbiti, když

rovná traversní konstrukce se provádí

jako kamenný architrav, nemže se

mi líbiti, když kámen vbec jiným

materiálem imituji, nemže se mi líbiti,

vnucuji-li devu formy kamene, nemže
se mi vbec žádné zakrývání a žádná

imitace líbiti, nebo obojí je rozpaitost a lež. — Tudiž též v konstrukci souvisí úzce úelnost

s krásou. Dlám-li na p. dvée a používám-li deva, jemuž nutno dáti povlaku z jiného ma-
teriálu, tu nesmím tomuto povlaku dáti formu — zde barvu — deva, nebo to je zase

imitace — tu lež. Tvary dveí mi naznaují, že jsou ze deva
;
za materiál povlaku se však

nemusím stydt a ukáži jej tedy ím je — lak, tedy s radostí jako irý lak.

*

Z toho, co zde až doposud bylo eeno, vyplývá, že okrasa zaujme v novém umní
pouzeje mu pí slušící funkci: lenití a podpor ováti jasn konstruktivn vyjádené

masy
;

že tedy zase bude úelná. Je to více organická psobnost, oproti pokrývání masy
formou na zpsob sít nebo kže, jak nám je pomíjející slohové období ukazuje. Z této pravdi-

vosti plyne též nemožnost smíšení nebo zámny formy konstruktivní a formy
dekorativní. Nemže tedy na p. býti správné — nemže býti krásné, když se konstruktivní

sloup, jenž má tvar podpry, nalepí za dekoraci na stnu (polosloup), ba nedovede mne také

dekorativní lesena uspokojit!, ukazuje-li tytéž konstruktivní tvary. To by byl zase následek

chybného vycházení z formy. Dekoruji-li lesenou nebo oblým dekorativním »sloupem«, tu

jsem nucen, haliti tyto nové dekoraní funkce v nové ist dekorativní formy.

Nedovede mne vbec »pejímání« forem uspokojiti
;
vždy každá forma mla v sob rázovitost

tvoícího umlce a jeho doby a nám tedy je zcela cizí; zrovna tak, jako by bylo po-

divné — cizí, kdybych se procházel v eckém nebo jiném historickém kostýmu.

Nová forma vezme svj vznik — tomu povždy tak bylo — v prazdroji všeho krásna

— v pírod a pijme také naši, zcela specieln naši rázovitost, tedy také naše chyby.

Nu p. : Nervosnost a ukvapenost naší doby vštípí také umní svj píznak. Tím ovšem

JAN KOTRA.
PORTÁL DOMU
V PRAZE, zz
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nechci íci, že, když chci modern tvoiti, musím tak i niti

nervosn a chvatn
;
nebo práv v poznání svých chyb a

v zápase proti nim povznáším sebe a s sebou též své umní.

Lokálnost (místní ráz) vzniku umní a

osobnost umlcova dávají form charakter i-

sující pízvuk. — Stejná úrove vzdlání — ta spo-

lená kultura vtšiny národ v nynjší dob a tudíž také

tytéž hybné dvody nového umní vyluují, že by se

v nkterém z národ mohlo vyvinout jemu naprosto vlastní

umní. — Dvody a proto též tvary budou stejný, jen

zpsob výrazu ponese práv národní ráz. Chtít, národní

umní probuditi toliko na základ tradice kopiemi a no-

vými kombinacemi, je práv — tak jako každé vycházení

z formy —
• utopií, a taková snaha (bude 'míti povždy

charakter diletantismu z formy své východišt beroucího.

Maje jen málo místa k disposici, byl jsem nucen, vts-

nati to, co jsem íci chtl, ve strunou rámcovou formu
;
než

doufám, že pozdji jednotlivé detaily sieji rozvinu.

Koním tudíž tyto ádky s prosbou, aby nepedpojat,

bez pedsudk byly teny: 1. již proto, že strunost za-

vinila snad astji nejasnost, 2. již proto, že mou umleckou
práci a nkteré zde pipojené reprodukce nelze považovati za

plný výsledek myšlének. Vždy síly pokulhávají vždy za vlí.

JAN KOTRA.
SVÍTILNA. H
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Kostelní vž týila se na výšin na kraji vesnice; vichr burácel

a skuel její otevenými okenicemi. Konen bylo to kostelní vži

píliš zbrklé i ekla:

»No, no, jen ne tak zprudka ! Psobí to bolest mé staré hlav.

Naposledy skoní to tím, žc mé zvony do hlaholu rozhoupáš, a

lidé budou se domnívati, že jsou voláni do kostela, ale to se

nehodí, ponvadž dnes jest pondlí.

«

>'Bavilo by mne,« pravil vichr, »kdybych t pinutil, abys na

stará kolena tropila šašky, a lidi v pondlí do kostela sezvánla.

Chut k dílu, zkusme to !

«

»Zbláznil jsi se ?« namítla kostelní vž. »Takový obejda domýšlí

se již, že si mže dovoliti všecko. Vždy nemáš ani domovského

práva. Oproti tomu uvaž, že já mám trvalé postavení, že patím

k národnímu kostelu a že jsem jako národní vž podporována státem.

Jsem svrchovan církevní; jsem pomník; mým kazatelem jest

probošt a mj kantor zasedá v íšské rad, tak že zvonní musí
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obstarávali jeho žena. Byla by to pkná hi-

storie, abych se dostala k vli tvým hloupým

nápadm do novin pro pestupek povinnosti.

Ostatn jsem v nich, bohudík, již jednou byla

a to se stalo, sama doznávám, zpsobem licho-

tivým, nebo dv osoby pely se o to, pochá-

zím-li z doby Erika Ejegoda nebo Erika Lama. «

»Ach, jak jsi nudná, stará makovice, « ekl

vichr. »Jsem skoro každého dne v novinách,

bu v domácích nebo v cizích. Brzy zvrátím

starý komín, brzy rozdmýchánr požár; brzy

vzedmu dvatm sukn, brzy sfouknu králi

klobouk s hlavy.

«

»Prosila bych t, abys o tom mluvil trochu

uctivji, « pravila kostelní vž.

»Ach, smetl jsem dokonce koruny s králov-

ských hlav . . .«

»Ne, ale te zaíná to býti opravdu píliš

opovážlivé! Stráž . . .«

»Ha, ha, ha!« smál se vichr. »Ubohá stará

vži ! A zatím stála jsi tu od as Erika Eje-

goda na jednom míst. Ba, to jest asi roz-

košná zábava. Bídné na hroudu poutané ži-

vobytí !«

»Co ví o tom takový vtroplach ?« ekla

kostelní vž jsouc uražena.

»Tší mne, že byla jsem po celý svj ži-

vot se svými družkami v okolí v nejkrásnjší

a nejmírnjší shod. Tam vzadu na západo-

severozápad na pl míle odtud vidím svou

mladší sestru, vžiku v Nezávisti; na severu

ve vzdálenosti tech tvrtí hodiny na druhé

stran fjordu vž v Dobroicích a ponkud
stranou rnihá se pi jasném poasí má vysoce

dstojná pedstavená, vž dómu; na jihu vž
v Chytrákov a na východ vž v Hlupákov.
Ješt jako dnes pamatuji se jak jsem pjila
ped 87 léty své úadní seste v Hlupákov
stíkaku, ježto u ní hoelo. Zatím co ty viche

plodil jsi rámus a ostudu nepadlo mezi námi je-

diné zlé slovo, ujišuji t.«
» Ovšem, rád vím,

«

smál se vichr. »Trely
jste tu mnohá století stále

na témže míst, stále v

témže smru a civly na

sebe
;

to jest pece nuda

k zešílení. Ne, tolik mn
již v, cestoval jsem, pro-

koukl jsem všecky vci
se všech stran a kout.
Prožívám ledacos

;
žiji se

zemí, v které duji. Jsem

žhav horký v Africe a

ledov mrazivý na sever-

ním pólu
;
unáším v poušti

písek a v Anglii uhelný

JAN KOTRA. DVÉE
PDY A SCHRÁNKA
NA DOPISY.

dým. Dnes v noci jest mi pelett! oceán

a ráno býti v Americe.

«

»Hu, brrr!« dla kostelní vž a zachvla

se až s ní malta odprýskla.

»Že, není-li pravda! To jest jiný život;

našinec hne se alespo ve

svt, alespo nco po-

ídí !

«

»Nco poídí ! Jak da-

rebná to vc! Co dláš
jiného než škodíš ?

«

»íkáš tomu škoditi,

«

pravil vichr ponkud mír-

nji, »když smetu na hro-

madu všecko co nedovede

státi na vlastních nohou ?

Když na podzim uvadlé

listí se stromu trhám ? Pra-

vím ti, teba že to v lese,

zafiím-li jím, sténá a úpí

pece jen dkuje mi z

jara, že jsem mu upravil
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místo pro nové listí. Stro-

my nejsou tak ztrnulé

jako ty. íkáš tomu ško-

diti, jestli na svých ce-

stách sbírám kvtiny, zá-

rodky, semena s jedné

zem pro druhou ?«

»To stojí za to, « ekla
kostelní vž po tichu.

»Ne, stará pítelkyn,

«

prohodil vichr a znovu

silnji zalehl, »já jsem

to, jenž peuji o zmnu

;

jsem duch pokroku. Snad
jsi hodn stará, ale já

jsem mnohem, mnohem
starší; jsem práv tak

stár jako svt a potom

jsem mrštnjších nohou a

mnohem ilejší než ty.

Jsem moc, jsem princip,

«

dl vichr a rozpustile se

zachechtal.

»Ty a princip !« pro-

pukla kostelní vž roz-

hoen. »Ty na svt
ten nejnesvdomitjší, ty,

jemuž všecek základ k

životu chybí. Sám probošt

íká o tob, že nikdo neví

odkud picházíš a neví,

kam se ubíráš. Ne, já,

já jsem zásada. Jsem hi-

storická, jsem zbudována

z polních balvan. Ty
potloukáš se bez plánu a

bez cíle, protože nejsi le
vtrem, ja stojím pevn
na svém míst, nech jak-

koli siln vítr vje, ano,

stojím. Ty honíš se po

zemi jako zv, ale já

zvedám se jako lidé k

vyššímu. Mohlo by se míti

za to, že schází ti smysl

pro krásné, které spoívá

FRANTA SKALÁK, ŽÁK
PROF. J. KOTRY. =
SCHRÁNKA NA HUDEB-

NINY.

JAN KOTRA. ŽIDLE Z

ELEKTRICKÉHO VOZU.



JINDICH ECK, ŽÁK
PROF. J. KOTRY.
RÁMY, EZAL TÝŽ.

JAN KOTRA. ZÁST-
NA. MALOVALA PÍ. A.

BOUDOVÁ. —

v tom, že se pozvedám.® — »Ba, ba, vži.

Mám již po krk eí s tebou. Zvedej se jen

k vyššímu se jsi, nedostaneš se jist ani o pí
výše. Pro mne as píliš ubíhá, ponvadž velmi

spchám a cosi kutiti mu-
sím. Bude to tudíž zna-

menati pro mne malou

asovou mezeru, až t
uzím padati, a jsi již

zásadou nebo nejsi.

«

»Doufáš ? Nuže uvi-

díme.®

»Ano, uvidíme. Nyní,

díve než poletím dále,

Podáváme svým tená-m parabolu dánského ki i

tiká Julia Lange-a (zemel
20 . srpna 1896), jejíž obdoba
s eskými pomry jest tak

podkuj se mi, že jsem se t trochu natásl a

pavuiny^ z roh a kout tvé staré hlavy vy-
smýil. Žij blaze, táhnu k moi.« — A vichr
táhl s takým burácivým chvatem, že kostelní

vž skoro dechu pozbyla a

s tží zpíma se udržela.

»Bohudík, že jest dá-

le,® ekla vž. »Klidné

poasí svdci lépe dánské
povaze. Pes to však jest

velmi veselé njakou tu

hodinku se baviti. Možno
si s ním pece jen po-

breptnouti.«

frapantní, že se zdá, jakoby
byla psána vlastn na kži
statených obránc sraziv-
ších se v pevný šik ped
kostelíkem sv. Václava.



KAREL ŠIDLÍK,
ŽÁK PROF. J. KO-

TRY. HODINY.
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UMLECKÝ NÁZOR WALTERA
CRANE, jejž anglický umlec vyložil

ve své autobiografii, kterou pineslo veikononí

íslo »Art journalu« 1898, shrnut je ve slovech:

Pokud se tkne všeobecné umlecké theorie,

jež mla vliv na mé tvoení, nebo snad se

z nho teprv vyvinula, vypadá asi takto,

smím-li se pokusit vyjádit ji slovy : Umní
kteréhokoli druhu je prostedek výrazu, v nej-

vyšší své kvalit prostedek nejvyšší a nej-

krásnjší. Je to krátce e svrchovan delikát-

ního a sympatického rázu, jež má mnoho od-

rd, nebo, smíme-li íci, náeí. Ale zdá se,

že tyto odrdy se rozstupují ve dv hlavní

tídy, jež mají své rozdílné exponenty.

Na jedné stran umní, jež pímo vytryskuje

z pírody — vylíení dojm, nebo zobrazení

forem, skuteností, událostí svta zevnjšího,

smující více mén k nápodob. Na druhé

stran je umní, podléhající nepímo vlivu pí-

rody — vylíení nebo znovastvoení ideí, jež

si vybírá nebo vynalézá pouze takové formy,

aby vyjádily myšlenku naped už pojatou,

jako básník užívá slov, smující více mén
k typinosti, symbolinosti, dekorativnosti.

Umlecká obraznost a vybírající individuální

cítní mže tebas psobit v obou druzích,

a oba druhy tyto tebas píležitostn se mohou
krýt, a dokonce týmž umlcem rozlišen mohou
být pstny; ale z hrubá mluv, umní poprvé

uvedené je hlavn vylíením zjev zevnj-
ších, druhé pak vniterných.

První druh patrn závisí siln od vrnosti

podání forem a pohled pírodních, druhý jenom
málo. Umlec mže kreslit úpln z pamti,

nebo svobodn si vymýšlet, jak pokrauje
v práci, a píroda mže se pod jeho rukama
naprosto pejinait. Bu jak bu, jsem pe-
svden, že ve všech kresbách rázu dekora-

tivního umlec pracuje nejvolnji a nejlíp bez

jakéhokoli pímého vztahu k pírod, a že by
se ml nazpamt nauit formám, jichž užívá.

Kreslíme a malujeme, snad podléhajíce átejn

vlivu toho, co známe a cítíme, jako toho, co

skuten vidíme; a jakkoli mezi umlcem, pra-

cujícím vždy dle pírody — jehož themata
a motivy vždy bývají brány pímo z toho, co

vidí — a mezi umlcem, jenž pracuje z vý-

sledku minulých dojm, nebo pomocí jakési

vybírající pamti a obrazotvornosti, zdálo by
se, že je veliká propast, nkdy by rozdíl mohl
býti stlaen na nejmenší míru. Duch náležející

prvnímu druhu by vykonával svou vybíravou

umleckou funkci v provádní díla, jak by po-

kraovalo, že by nevynechával nieho podstat-

ného a že by podizoval vci druhého ádu

skutenostem hlavním nebo ústedním, kteréž

iní prostedek výrazu pro motiv díla. Um-
lecká jeho síla by se sousteovala na cíl,

aby spsobil na mysl dojem zjevem, krásou,

tajemností, sugestivností nkterého efektu sv-
telného skuten pozorovaného — zlatitého

snu letního odpoledne, boulivého svtla jesen-

ního západu slunce, msta zahaleného v šedavé

mlhy jitní nebo veerní, když všechno se

ztrácí v tajemnu, tu a tam osvtlené skvrnou

svtla jako jiskrou šperku z prostedka záhyb
prsvitné draperie — podobné efekty nemohou
být na ráz zachyceny a fixovány ve své úpl-

nosti tak, jak se objevují v pírod.
Takový umlec, bu si realistou sebe víc,

je nucen vynajít si jakousi stenografii, njakou
methodu, kterak by takové scény zraku zo-

brazil. Každá z takových scén musí projít jeho

myslí a obraznosti, nebo být jimi pohlcena;

a od tohoto pochodu pohlcování, procesu ab-

sorpního, — jakéhosi umleckého shrnutí pod-

statných skuteností neb rys, na nichž nutno

prodlít — závisí konen umlecká cena díla.

Síla umlce malíe projevuje se tímto smrem.

Rád bych rozprostranil význam názvu p o r-

tret, tak aby kryl nebo vymezoval ve sku-

tenosti cíl malíe pírody, a aby odlišoval jej

od umlce ideového, vymýšlivého nebo deko-

rativného. Jakkoli umlci prvního druhu mže
být tvrí síla dležitá, zrovna jako naturalism

mže být dležitý druhému, obojí (tvrí síla

a naturalism) pes to projeví se, nebo budou

vypstny u každého z obou rozdílným sp-

sobem a rozdílnými methodami výrazu.

Pi skuten uspokojující podobizn osoby

žádáme nco víc než náležit pesné vyobra-

zení rys
;
oekáváme víc. Cítíme, že asto

bývá všemožná rznost mezi portréty téže

osoby, vyvedenými rozdílnýma rukama. Jeden

portrét mohl by snad správnji být oznaen
za krajinu —• krajináské traktování osobnosti;

jiný jakožto ryze dekoraní uspoádání
;

na

tetí podobizn se osoba zobrazená teba ob-

jevuje jen jako jakýsi všák, na njž jsou

povšeny rzné theorie malby. Konen snad

nalézáme v obraze charakter, jejž známe, možno
že sjednocuje nebo kombinuje nkteré chara-

ktery týchž vlastností, — tvá oživená a pro-

puševnlá, živoucí pedvedení bytosti lidské

— podobizna, spodobení v každém slova toho

smyslu.

Zkoumání a srovnávání takového díla s ji-

nými mén pesvdivými jenom odhaluje vtší

jeho jemnost technickou snad, nebo vtší leh-

kost v malb, delikátnjší a dokonalejší kon-

cepci. Malíova e, jeho osobitý spsob obje-
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vuje se být v úplnjším vztahu ke koncepcí

jeho pedmtu, i myslná i výkonná (runí) síla

jeho jsou vtší, on je mistrem, to vše, co m-
žeme íci.

Pi tom, co nazýváme dílem ideovým,
mžeme být dojímáni vlastnostmi docela vzdá-

lenými od njakého dovedného zobrazení pí-

rody nebo pirozených skuteností: Bude to

zobrazením, ale zobrazení nikoli vyrstající

z mysli soustedné na penášení jistých po-

hled nebo rys pírodních, nebude to souhrn

uritých vybraných posteh, nýbrž bude to

výsledek mysli soustedné na pevod její vise

vniterné, souhrn nepouze uritých vybraných

posteh, nýbrž též pamti a obraznosti, možná
podnícených a obohacených pímými pírod-

ními dojmy všeho druhu, ale užitých spíš jako

básník užívá slov a vt, aby vyjádily jisté

harmonie linie, formy, nebo barvy, vytvoených
vdom, ne však nevyhnuteln založených na

nkterém motivu pímo pozorovaném v pírod.
Umlec ideový mže zajisté bráti pedmty

ze zevnjších obraz pírodních a z dramatu

všedního života, jejž pozoruje vkol sebe,

stejnou mrou jako umlec naturalista, ale on

užívá sv látky spsobem rozdílným.

Zajímal by nás teba naturalistický obraz,

líící dlníky zemkopy, jak v hodinu obda
odpoívají na železniním náspu. Bylo by tu

plno píležitosti pro zpracování umlecké —
charakter, osvtlení, nálada, barva. Taktéž by

nás mohl zajímat obraz pedstavující spícího

Endymiona, plný tajemnosti a básnické nabá-

davosti — a pec je docela možno, že malí
tohoto obrazu získal podnt k nmu na zem-
kopu odpoívajícím na železniním náspu. Na-

turalistovi staí k uspokojení pozorovat víry

ve vod, svtla na hladin, záící stíny, bu-

bliny v proudu
;

idealista nemže jinak, než

vidt v nm vodní panny.

Kreslí dekorativní opt mže skoro úpln
spolehnout na jisté rytmické uspoádání linie,

jisté harmonické kombinace formy, kteréž tebas

odpovídají jistým liniím v sestrojeni nebo ruchu

pírody, nemusejí ve skutenosti pipomínat

nebo pedstavovat vbec žádné pirozené ústrojné

formy. Kresba tohoto druhu má povahu jakési

hudby pro oi a zakládá se na associaci my-
šlenek o árovém krásnu a harmonické na-

bádavosti.

R udolfinum. 6i. výstava.
Esprit de corps je ošklivá, zlá reakní

vc. Stlauje, láme, otravuje individuality. Ale

stává se mnohdy, že ješt bolestnji pociujeme

nedostatek neho podobného
;
nazval bych to

smyslem pro solidaritu. To se nám dje v do-

bách, kdy se má nco státi. Kdy je teba, aby

se nco stalo. Tehdá toužíme po solidarit

pevné, obtavé, vytrvalé. Nebo nenajde se vždy

takový vzácný istý a nadšený lovk, jenž

by vedl všechny k dobrým cílm jen pouhou

fascinací své mravní síly. A má-li se vc po-

daiti, je teba práv toho smyslu, jenž aspo
v rozhodných okamžicích potlauje všechna

sobectví, umluje všechny pouze osobní nená-

visti a sympatie a povznáší lovka z nízkých

choutek sobeckých k ušlechtilejšímu a zái-

vjšímu rozpjetí individuality, která v té chvíli

uvdomuje si svou sílu, význam svého po-

slání a práv s tímto vdomím se — sdružuje.

Jest ovšem pravda, že je k tomu asto teba

veliké mravní síly, aby lovk dovedl státi

sám, aby šel nezmýlen, když všichni se mýlí.

Ale pozorujeme-li oste, je to také velmi asto
jen naše pohodlnost nebo nevraživost nebo

zištnost, která nás osamocuje a uvádí v kom-
promisní zátiší, zatím co jiní zápasí a se

bijí v plném slunci.

Pro se o tom zmiuji práv na tomto míst?
Protože se mezi eskými výtvarníky mnoho
mluví o boji proti Rudolfinu. A já si myslím,

že pro vážné umlce není to, nebo aspo ne=

ml by to býti pouhý podadný dvod nacio-

nalní, jenž je staví do oposice proti kavalírské

sportovní innosti, nýbrž že boj proti Rudol-

finu je dležitým lánkem dlouhého úsilí eman-

cipaního od šlendriánu, bezmyšlenkovitosti,

povrchnosti a zpátenictví. Proto mne pekva-

pilo, že jsem se i letos setkal v rudolfínském

salon s významnými eskými jmény. Neznám
spodních vcí, nevím, je-li to opravdu nedo-

statek solidarity nebo nco jiného. Ale jistým

znamením, že máme k opravdové výtvarnické

secesi ješt daleko, je to pece. Není síly, není

prostedk, není odvahy. Mohou ovšem nkteí
namítnouti : Naped musíme vidti positivní

výsledky vašeho úsilí, naped musíme míti

zarueno, že se vše v poslední chvíli neztro-

skotá o vnjší pekážky, a pak uchováme všechny

své síly pro rozhodné vítzství. Stejn dobe
lze však odpovdti : Bute solidárnými, ne-

ekejte až hotová vc vám spadne do klína,

chtjte všichni míti podíl na svém výboji a

budeme blíže cíl. Nepochybuji o tom, že by

to byl dobrý krok ku pedu, kdyby se bylo

letos Rudolfinum solidárn boykotovalo. Možná
však také, že nenadchází vbec doba, kdy »má
se nco státi. « Že vtšina výtvarník je spo-

kojena s dnešním stavem eského výtvarného

umní. U nás ty pevraty a pevrateky koní
obyejn sotva poaly. Všichni initelé jsou

tak strašn spokojeni sami sebou, že nechápou,

pro by mli jiti ješt dále. Má sklenka je
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malá, ale je moje. Dobe hochu ! Pomáhej ti

pánbu ! Nkdo si libuje v slunci, nkomu staí

lojová svíka. Contra gustum . . .

Jsou asopisy, které se samy redigují.

Rudolfínský salon je nco podobného. Ta irá

náhodnost, jež tu hromadí obrazy, ta bezmy-

šlenkovitost a bezprogramovost mne nejvíce

odpuzuje. Tož motyka spustí jen když pánbu

dopustí. Letos dopustil: Fritz von Uhde.
Starý pán. Ale jaký ! Naturalista. Ale jaký

!

Idealista. Ale drsný, upímný, poctivý. Velikým

mecenášem byl by ten, kdo by udlil tm n-
kolika našim nejhodnjším a nejzpsobnjším
jist mnoho krásného. K této píležitosti po-

nechal jsem si malé upozornní.

Pan Svabinský uinil jeden z prvních po-

kus s ním, co ve Francii a v Nmecku na

p. dobylo si již svého širokého domovského
práva, osvdilo se a má všestranný úspch.
Myslím tu na grafické listy rozmnožované

litografií, rytinou, leptáním nebo devorytem.

Umlecký svaz z Karlsruhe, zastoupený v pí-

zemí nkolika velmi pknými litografiemi, po-

dává svou inností pkný píklad tchto snah,

které nejsou na škodu umlcm a pro publikum

mají svj hluboký význam. Volek man n,

Kamp man n, hrab Kalkreuth, Lang-
hein, Kallmorgen jmenují se tito umlci,

z nichž zejména Kampmann dovede v deko-

rativní krajin docíliti neobyejn diskrétních

a umleckých effekt. (V lese za veera, Hor-

ský les pod snhem). Dvacet, ticet nejvýše

padesát marek za list není tak mnoho — p.

Svabinský prodává svou litografii za 10 korun;

veliký popularisaní úinek je pi tom
však na snad. Jen trochu systému v publi-

kování tchto list a mnoho-li banalit dalo

by se vytlaiti z dlnických i mšanských
píbytk ! Mnoha našim umlcm bylo by se

však vzdáti odkvetlých pedsudk. Veliké ole-

jové plátno, jehož význam tak znamenit po-

klesl v poslední dob skoro ve všech um-
leckých obcích Evropy, imponuje ješt stále

našim výtvarníkm bezpíkladn. Jakoby ne-

bylo než jedno umní, závislé jen na tvrí
síle umlecké individuality, umní, jež nemže
býti ani vznešenjší ani nižší, nýbrž jen jedno

veliké, svítící a úrodné. Je jisto, že píklad

daný p. Svabinským (také pp. Strettim, Pa-

nuškou) ml by vzbuditi dobrý ohlas na p.
v samém spolku »Manes«. Mluvilo se o um-
lecké prémii pro jeho leny. Nuže, myslím,

že by to nebylo spojeno s tak velikými ob-

tížemi — možná dokonce, že s menšími než

cokoli jiného — kdyby jako premie byla vy-

dávána i jinak prodejná mapa pvodních prací

litografovaných, leptaných a do deva rytých.

Jen dejme tomu, deset list ron, to je úkol,

s njž spolek »Manes« jest ! Snad nezapadnou

tyto ádky bez ohlasu.

Nechtl jsem psáti referát. Podávám jen n-
kolik poznámek k rudolfínské výstav. A proto

neuvedu ani nomenklatury všech eských vcí.

Nad prostednost hodn vynikají »Podzim«
a »Jaro« p. H u d e k o v o. a nejsou z nej-

lepších jeho prací. Vytýká-li nkdo, že tyto

barvy nejsou pirozené, nezná pírody. Jen

»Léto« zdálo se mi trochu pemrštno. Za p.

Hudekem staten kráí p. Jan Honsa; ne-

našel však ješt pravého individuelního vý-

razu a té vábivé a milé harmonie, která iní

na p. »Jaro« p. Hudekovo tak suggestivním.

Jistou píbuznost s karlsruheskými vzhledem

k dekorativnímu úinku má p. R. Bém ^Slo-
vácký vinný sklep«), na njž pohlížím

s opravdovými nadjemi. Kdyby se tak chopil

litografické kídy! a jsem — hotov. Pochybuji,

že jsem opomenul njakého individuelnjšího

rozpjetí k nadprmrné tvorb. P. Foersterovy
tempery z »Kížové cesty« mají zajímavé rámy,

samy však nejsou než náboženským malováním;

p. Wiesner je se svým triptychem: Ze ži-

vota uhlokop sice asovým, ale také dokonale

banálním. Jeho uhlokopové jsou snad pokus-

nými figurínami ku studiím docela juž obvyk-

lých svtelných effekt, ale erní lidé Ostravska,

Kladenská nebo Mostecka to nejsou. Jen Meu-

nierovo srdce, tak blízko u jejich srdce tlu-

koucí, dovede mluviti o nich tak, aby to ne-

vypadalo jako výsmch. Ped p. Mandlovým
»Jidášem«, s nímž jak se zdá, chce opero-

vati klerikální humbug, sježí se i ty nejdelší

vlasy.

Z plastiky p. Máátkovi »Tahai ledu«

representují poun bezduchý, falešný realism.

V pízemí zajímaly mne cínové a bronzové

plakety od Pavla du Bois. Jeho »P o-

1 i b e k« na p. prozrazuje jemnou sensitivní

duši. Nekonvenn podává také Kurt Stoe-

ving svou podobiznu Nietzscheho. Karakterj-

stika však, nemyslím, že je dokonalá.

20. V. 1900.

STANISLAV K. NEUMANN.

ZPRÁVY A POZNÁMKY.
K DNEŠNÍMU ÍSLU. PROGRAM NAŠEHO

listu letošním roníkem valn rozšíený umož-

uje nám dnes pedložití veejnosti zajímavý

obraz dnešní architektury nejdležitjších kul-

turních stedisk. Cítili jsme toho již dávno za-

potebí, upozorniti na dnešní stadium onoho

velkého obratu v architektue, který pinesl

souasn osvžení a oživení všemu ostatnímu
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dekorativnímu umní. Cítili jsme dále potebu

pedvést celý tento stav ku posouzení a kla-

sifikaci požadavk v našich pomrech zdo-

mácnlých. — Skorém vesms reprodukovaná

díla byla nám samotnými autory s velikou

ochotou a zájmem zaslána, a u jednotlivých

pípad obstarali nám tito sami fotografování

jednotlivých objekt. Všem, kdož nám s ocho-

tou v tak velké míe nám neznámým pišli

vstíc — náš velý dík. Vyjednávání s au-

tory, ve vtšin pípad na dlouhou distanz,

vyžadovalo sob hrzu asu — omlouváme
tím pozdní vyjití ísla a prosíme za prominutí.

DI NÁVRZÍCH POMNÍK B. SCHMITZE
1 v Berlín, na str. 169. je chybn udán

letopoet, má státi r. 1889

—

1891.

m VÝSTAVA SPOLKU VÝTVARNÝCH
• umlc » Mánes « poádána bude v Praze

v Novomstských sálech »u Stajgr« od 15.

íjna do 15. listopadu 1900. — Snahy naší

mladé generace, mítko, jaké klade na umní
eské vbec a na sebe samu zvlášt, mají

dojiti touto výstavou výrazu a ukázati, co pi
nejvyšším napjetí sil zmže a kam ji musí

vésti cesta další. Chceme výstavu umleckých
individualit, vyslovujících se bezohledn

na vkus velkého množství, hledících jen na

umní, hlásajících upímn svoje krédo,

teba musily na prodejnost své práce resig-

novati. — Ve smyslu tchto zásad žádá vý-

bor své leny, by každý pro III. výstavu co

možno nejvíce neuveejnných prací k výbru
zaslal. — Po skonení výstavy v Praze bude

celá exposice doplnna a vystavena ve Vídni

v prosinci 1900. — Potebné pihlášky a ti-

skopisy výbor práv rozeslal a žádá leny,

kteí zmnili své bydlišt a následkem toho

pihlášky neobdrželi, by se laskav pihlásili

sami. Pihlášky do 15. záí pijímá a dotazy

zodpoví L. Saloun, socha, Vinohrady, Slezská

ul. 879.

TA SOUTŽI NA SKIZZU K POSTAVENÍ
A*- pomníku K. J. Erbenovi v Miletín, v cen
6000 Korun došlo do stanovené lhty celkem

2 1 návrh. V porot zasedali socha B. Schnirch,

architekt K. Hilbert, professor hoické školy

V. Weinzettel a zástupci komitétu J. Peenka,
starosta msta a fará P. F. Šubrt. I. cena

300 Korun pisouzena 3 proti 2 hlasm ná-

vrhu J. íhy na Smíchov, II. cena 200 Korun

4 proti 1 hlasu návrhu L. Salouna sochae
v Praze a III. cena 1 00 Korun 3 proti 2 hla-

sm projektu sochae Ivvasniky a architekta

Dryáka. Šesti návrhm s hesly »Poeta«, »K. J.

Erben«, »Miletín u Hoic«, »Muži z 1 i d u

«

a » Bývali Cechové «, udleno estné uznání.

— K soutži této se ješt píležitostn vrátíme.

pESKÁ STRÁŽ « PESTALA VYCHÁZET.
V posledním svém ísle louí se s tenái,

kteí nacházeli v tomto list vždy adu cen-

ného obsahu, kteí však neplatili. Je vážný,

smutný úkaz nesvdomitosti lidí, kteí dovedli

brát — zadarmo, a tak nechali padnout list,

který svými posledními roníky vykonával kus

poctivé práce.

T7ŠEM PÁTELM, JIŽ POZASTAVOVALI
» se nad mlením naším k výkonu p. Vá-

clava Hladíka v Národních Listech ze dne

6. ervna t. r., — který svojí nízkostí kon-

kuruje s výkony lidí nejnižších funkcí zájezd-

ních hostinc — sdlujeme zcela prost, že tak

nízko neklesneme, bychom s lidmi á la Hladík

se zabývali. Podobní lidé odpraví se sami.

REDAKCE.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JOS. SCHUSSER. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J. VILÍMA v Praze.
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J. S. MACHAR:

KARIKATURY.
(Malíi Kupkovi v Paíži.)

KARIKATURA MOUDROSTI ŽIVOTA.

>ynu mj, hle v úct míti

prvou z vážných tžkých rad:

kdo chce poznat cenu žití,

musí moude užívat.

V útrobách ti žíze plála,

hlad ti strojil hody zlé,

dojemn ti pikrývala

zima tlo vychrtlé -

Pijde Štstí, lehké dít,

na klín si ti usedne,

pohladí t, políbí t,

jizbou tvou se rozhledné,

na stl dá pár lahví vína,

mísu plnou odklopí,

lituje t, ruce spíná,

skoí, v kamnech zatopí -

ty mj vtip však, milý hochu,

bujným chtím v cest stj:

trochu jez a pij jen trochu,

uti ústa, podkuj — --

Potom arci mžeš svorn
s hladem, žízní hýit dál,

není teba, abys vzdorn
tmto druhm uzdu dal . . .

Snad se ti i rozum ztratí

pi té smutné orgii,

snad že druhové ti zlatí

pi prace t zabijí —

asi ! Lide estní, sytí

tu ti musí chválu vzdát,

že jsi poznal cenu žití

znaje moude užívat!
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11 .

KARIKATURA POÁDNÉHO LOVKA.

Cas chodí v troskách. Na zboené chrámy,

oltáe bohu, na zkácené sloupy,

zvtralé pravdy, zásady a cnosti

maluje uhlem veliké své nicky.

Co je ti po tom, lidská efémerko?

Najdi si kouteek bezpený, jistý,

kam padnout nemže žádná ta troska,

zanes tam uzlík svj s švestkami pti,

Splo dti, krm je — a bude-li dunt
kol tebe vz pak starého Chronu,

pikr se k zemi i s mláaty svými

a nestrkej, hlupáku, v loukot ruku.

III.

KARIKATURA VLASTNÍ.

Jel erný rytí do svta

a zbroj ml tžkou železnou,

jel v tmavý les, kde bydlil drak

za zlatovlasou princeznou.

A draka zabil, to se ví,

— však hlaholil tím bojem les -

a zlatovlasou princeznu

si erný rytí v dálku vez.

A as ví : drak, ta bestie,

snad nesmrtelnou duši ml,

a v zlatovlasou princeznu

té duše atom asi vjel . . .

A zlatovlasá princezna

dv malé princezny te má
a erný rytí potýká

se nyní s dráky se tema.

Vlas zlatovlasé princezny

zaíná stíbrem prokvétat

a brejle už si nasadí,

když nit má v jehlu navlékat.

I erný rytí šedivý

a listopad má jeho vlas,

a na rtech smích mu nesedí

a na rtech sedí mu jen as.

A dnové jdou. A pohádka

se koní. Mluvit? Pro? A na?
Už na ni není ani slov,

zde znl by už jen tichý plá . . .



De quel mal morira? KRESLIRI—KARIKATURISTÉ.

Bylo to jednou v úzkém pátelském kruhu; ukazoval jsem okolo stolu malou
sbírku kreseb, karikatur, lithografií a japonských tisk a provázel svoje de-

monstrace nadšeným oceováním, když pojednou jedna mladá dáma — v tom krásném

stáí, kdy se dámy neostýchají íci oteven svoje mínní, bylo jí tehdy 13 let —
zarazila mne strunou otázkou: Nu a je to opravdu také takové umní jako Rafael

nebo Rembrandt?
Ta otázka je typická; charakterisuje velmi dobe jeden názor nebo lépe ped-

sudek širšího obecenstva: pouhou kresbu, hlavn konturovou, skiccovou kresbu, a
už starších mistr japonských nebo evropských moderních, neuvyklo velké publikum

stále ješt »bráti vážn-
;
jemu platí vždy více »vc emesln udlaná«, na které je

znáti hodn potu a píle, než sebe více espritu a velkého pojímání.

19. století zvrátilo tak mnohý pedsudek umlecký; hierarchické dlení, dle nhož
stál na nejvyšším stupni obraz náboženský, pak historický, pak genre, krajina atd.

— padlo už dávno a všude. H je podnes s pedností, kterou si usurpovala malba
olejová ped každým jiným materiálem, ped pastelem, akvarelem, kresbou. Stále se

ješt neuznává pravda, že není ani dstojnjšího ani inferiorního materiálu, je pouze
materiál vhodný nebo nevhodný k V3'jádení zamýšleného effektu, a dobrý akvarel

nebo kresba mže obsahovati na formát nkolika tverených centimetr stejnou

dosi umní jako nejrozsáhlejší plachta olejová.

A tak pro široké publikum stále ješt není malíem, kdo nemaluje olejovými barvami,

a v popularit, které se tší kreslíi periodických asopis nebo chcete-li karikaturisté,

je také hodn despektu.

Ale docela neprávem! Kreslíi-karikaturisté mají v umlecké historii XIX. století

místo malím rovnocenné, ba ješt krásnjší, a to hned ze dvou dvod.
Jednak nám o život, smýšlení a mravech lidí devatenáctého století vypravují ne-

konen více než malíi, kteí hlavn v první polovici jeho pro stálé napodobení
starých mistr nedostali se ani lc reprodukování života souasného ani k vyjádení
individuality své vlastní — a jsou tedy interessantnjší než tito už se stanoviska

kulturn historického.
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A hlavn proto, že k vyjádení toho, co chtli íci, volili prostedky nej umletjší,
protože nejvíce oekonomické — povdli mnoho málo slovy. Ve volb materiálu,

která byla vždy zkušebným kamenem umlecké intelligence, osvdovali oni vždy mnoho
vkusu: vyhnuli se oleji píliš tžkopádnému, neschopnému zachytili momentní život

jich nápadu a pozorování, a zvolili tužku, pero, lithografickou kídu — materiál,

který píše, chcete-li stenografuje, prostedky žurnalistické, jedin vhodné ku kritické

notaci událostí denního života i prchavým nápadm zlaté fantasie.

Kresba vítzn zajala ve svoji doménu všechny motivy bývalého malíství genrového
a vzala oprávnní existence všem olejovým obrazm, jichž vdí myšlénka není ist
malebná a barevná. Dochází tak ku specialisaci, která bude do budoucnosti jen

pokraovat! — dnešní rozvoj žurnalistické kresby opravuje s dostatek takové proroctví.

Pesná (vdecká) dokumentace pipadne a pipadá už dnes fotografii —
dokumentace eknu »duševní« — kresb (lithografii, leptané rytin)

malb zstane portrét, náladová krajina a dekorativní využití barvy. To jsou cesty

budoucího umní.
Díl kresby není jist nejhorší. Pokusili jsme se ukázati výbrem z vynikajících

mistr 19. století aspo v nejhrubších rysech, co do dneška vykonáno jinde i u nás

na tomto poli

:

Ve Francii, kde rozkvetla kresba mrav a karikatura politická se zdomácnním
lithografie po r. 1816,

v Anglii, kde zaala již v minulém století moralisujícími rytinami Hogarthovými,
v Nmecku, kde po ad pokus dosti populárních i vtipných teprve Mnichovská

škola vynesla na povrch pravé mistry,

a konen u nás, kde — teba pstována skutenými umlci jen en passant —
pinesla pece mnohý list, za který se ani v této evropské konkurenci stydt nemusíme.

H. DAUM1ER.
—

H. MONNIER V ROLI
JOS. PRUDHOMMA.

Má dcera se nesmí nikdy stát ženou písálka!
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pRANCIE. ZZ Myslím, že mohu
bmle zacílí tento struný pehled
moderní francouzské, karikatury

teprve rokem 1830. etné kresby

a rytinky, které byly en vogue
koncem osmnáctého a na zaátku
devatenáctého století, mají spíše

kulturn historickou než umle-
ckou cenu, a i nejumletjší mezi
jejich pvodci se siln scvrkají

ped velikány, kteí se po nich

dostali ke slovu. Tak Bosio, dle

toho, co se mi z prací jeho do-

stalo do rukou, není v gruntu

než chladný klassik z Davidovy
školy, který obléká lidi ímských
profil i proporcí do kostým di-

rectoire nebo empire, C. V e r n et,

Isabey i Debucourt jsou kre-

slíi asto roztomilí, ale nevelkého
rozpjetí. *)

Lidi velkého stylu pilákala te-

prve politika. Reakní útisk za

Karla X., nezdaená revoluce r.

1830 a po ní šosácká vláda Lud-
víka Filipa vyvolaly ohnivou opo-

sici v mladé generaci, v té krásné
generaci, která dala literatue ro-

mantismus s Hugem a Mussetem,
malíství Gricaulta a Delacroix,

krajináství mistry Fontainbleauské. — Karikatue pivedla rekruty, kteí v ní vidli

novou zbra do boje za svoje politické pesvdení. Charlet a Raffet dali v ní vý-

raz svému enthusiasmu pro Napoleonského vojáka a stali se prvními vojenskými
kreslíi moderní Francie, Decamps, Grandville, Daumier a Tráví s, rekru-

tovaní geniálním žurnalistou Philiponem, zahájili nejprudší attaque, jaký kdy která

vláda musila snášeti a stvoili rázem politickou karikaturu takové síly, jaké nikdy
a nikde od tch dob nedostihla". Jich vdce a nabadatel P h i 1 i p o n vykonal tehdejší

campagní jist ješt víc pro francouzské umní než pro vlastní politickou stranu,

pro kterou založil r, 1830 týdenník la Caricature a po její pádu r. 1835 Cha-
rivari. Pvodn sám kreslí, osvdil tehdy neobyejný instinkt ve vyhledávání
mladých talent a úžasnou houževnatost. Fanatisoval svoje spolupracovníky vždy
znova, zasypával je satyrickými nápady k obrázkm a byl tak skoro všech spolu-

pracovníkem, odvedl Decampse na as malb, Raffeta studiím vojenským a vynutil

z nich arcidíla, jako je Decampsv »Pieux Monarque« a »Charles X. 1840. «**)

Ale Philipon založením tchto .dvou dnes tak památných žurnál neposloužil jen

karikatue politické, kterou, protože podmínky k porozumní její narážek u nás asov
i místn vzdálených tém napoád chybí, jsme byli nuceni vtšinou pominouti v tomto
tak dost omezeném výbru, a v ni spadá mimo práv jmenovaných také dobrá po-
lovina nejlepšího Daumierova díla, —

nýbrž prospl nekonen také kresb ze života spoleenského, kterou oba žurnály
pstovaly vedle rubrik politických ím dále hojnji, a které se vnoval tém výhradn
rovnž Philiponem založený (r. 1848) Le Journal pour rire, od r. 1856 na Journal
a m u s a n t pezvaný.

Satira spoleenská, o kterou nám v prvé ad jde, našla asov prvého mistra

*) O kreslíích ped 1830 viz hlavn: Raoul Deberdt, La Caricature et L’humour franQais au XTXme Siécle.
**) Viz »Maítres de la Caricature Fran^aise au XIXe. siécle« avec notice de M. Armand Dayot. Paris

Quantin 1888.

MONNIER.
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v Henri Monnierovi
(1799 - 1877). Pvodn
malý, pespoetný úedník
v ministerstvu, debutoval
r. 1828 albem »Moeurs
administratives«

;
praco-

val njaký as v atelieru

malíe Grosa, pak pod-
nikl cestu do Anglie a
po návratu vnoval se

spisovatelství, malíství a

herectví. Byl kreslíem
scén ze života úedni-
ctva, grisett a zákulisí

v této první period; znám
z ní nkolik kreseb, ži-

vých, plných, detailních

roztomilých pozorování,
ale trochu úzkostlivých

proti širokým, solidn
stavným a barvitým li-

thografiím periody druhé,

ve které vytvoil píslo-
vený typ šosáka »Josefa

Prudhomma«, který ho
proslavil na dobro. Pe-
liv sbíral i vymýšlel
jeho výroky, komické plo-

GAVAR NI.

ŽEHLÍKY.

ŽÁDNÉ ZPRÁVY O 13. REGIMENTU.

chosti povýšen hlásané s piedestalu

»zdravého rozumu«, improvisoval jako
herec v jeho kostýmu pednášky a mono-
logy, které mly úspch nemén šílený

než jeho kresby, stvoil ho trojnásobn,
literárn, herecky a malísky, inkarnoval

ho pomalu sám v sob — a stal se

na konec sám obtí své mystifikace.

Co bylo s poátku parodií, stalo se mu
druhou, ba konen jedinou pirozeností
— Monnier zpsoby, emi i smýšlením
stal se Prudhommem sám, a karikatura, ve

které nám ho Daumier ukazuje v Prud-
hommov roli, je snad nejlepším jeho

portrétem.

Životní osudy velkých humorist bývají

málokdy veselé — ale tragika této historie

je pece docela ojedinlá. Nicmén ped
jeho kresbami se na ni lehko zapomene.
Jsou to znamenit pozorované a úžasn
charakteristické typy, stejn vzdálené aka-

demické studenosti souasné klassické

školy i výstedních fantasií romantismu
— ale umní nemenšího. -— »Nic ne-

schází tomuto obdivuhodnému typu Josefa

Prudhomma, aby byl nejkrásnjší kari-

katurou toho, emu Balzac íká Medio-GAVARNI.



cratie, vláda prostednosti, než že trochu zavání

arranžováním a posou
;

je trochu píliš theatrální,

nedosti živý a pirozený. Zná se píliš a odvažuje

své effekty. .lak brzy uvidíme, nejúplnjší a nejlíp

pozorovanou psychologii mšák najdeme u Dau-
miera, jenž je studoval se všech stránek. Monnier
se držel jediné, ale vynutil z ní maximum literár-

ního effektu.« *)

Literární stránka hraje vbec u Monniera velkou
úlohu; ekli jsme již, jak si dával záležet na svých
podpisech, z nichž mnohý zstal klasickým typem
šosácké filosofie. Tady nkteré na ukázku v pekla-
du, který ovšem dokonce nevystihne charakteristické

obraty originálu : »Kdyby byl Bonaparte zstal dlo-
steleckým dstojníkem, sedl by ješt te na
trn« nebo: »Je to dobrota, že nemiluju špenát;

kdybych ho ml rád, jedl bych ho, a já ho ne-

mohu ani c í t i t « a nebo: »Vyjmte lovka ze spo-
H. DAUMIER.

*) Arsene Alexandre, L’art du rire et de la caricature. ROBERT MACAIRE.



1 enosti — co se stane? Osamotníte ho!« —
(»Otez 1’homme de la societ, vous 1’isolez !«) Pole,

které Monnier pozdji opustil, grisetta a život ele-

gantní mládeže, zstaly jako hlavní champs des ma-
neuvres Ga varnímu. — Gavarnimu a ješt
ped ním C. Guysovi, obdivuhodnému a po-

divnému kreslíi, kterého uinil v literárních kru-

zích tak populárním Ch. Baudelaire svou nadše-

nou studií,*) a od nhož nám bylo možno re-

produkovati jedinou skiccu z nkolika málo nám
pístupných. Ale i ta sama svou malebnou šíkou
a kuráží, svou jemnou a znepokojující charakte-

ristikou opravuje všechny elože, kterými ho Bau-
delaire zasypává. asov, a pedchdce Gavar-
niho, zemel daleko pozdji, teprve koncem let

osmdesátých, zapomenut ve špitále, kam se utekl,

aby ztrávil v dobrovolném zajetí zbytek života,

kdysi vášniv inného a dobrodružného. Také
on jako tolik jiných z jeho generace, synu vo-

ják napoleonských splozených mezi dvma vý-

boji, ml pebytek energie, kterou spoteboval na

podniky všeho druhu.

CONSTANTIN
GUVS. STUDIE.

Pravým typem tohoto

duševního dandysmu,
který je pro dobu let ti-

cátých tak význaným, je

Gavarni. Byla to doba,

kdy, jak praví R. Deberdt
v zajímavé, už svrchu
zmínné knize, »pod vli-

vem theorií romantických
a Saint - Simonistických
mladí lidé celé tehdejší

generace poali se zui-
vým enthusiasmem prak-

tiko váti umní, jak psto-
vat i vášn a zárove me-
thody absolutního osvo-

bození individua; a to ne
z rozmailosti, ale z dan-

dysmu duševního, pro du-

ševní disciplinu, ponvadž
vidli v tom prostedek,
jak lépe analysovati a

ovládnouti všechny své
dary duševní, všechny
svoje schopnosti myšlení

a jednání.

«

Se stanoviska psycho-
logického bylo to nkolik
let svrchovan zajíma-

*) Ch. Baudelaire, Le peintre

de la vie modeme v knize
- PAR LA. L’art romantique.GAVARNI. H Z CYKLU PAR Cl



CO ŽE SE NEJVÍC ZMNILO V PAÍŽI OD PTADVACETI LET? PAÍŽANKY!



VOLNÉ SMRY.

H. DAUMIER

vých. Také Gavarni byl zachvá-
cen touto zuivou touhou po fy-

sické i morální universálnosti;

oddávaje se vášniv všem spor-

tm tlesným studoval záro-

ve transcendentální mathema-
tiku a nmeckou filosofii, aby roz-

vinul pýchu svého intelligentního

já; a po vší té práci trávil noci v

bálech maškarních i obyejných,
v módních hostincích, za kulisami

opery a divadel, shánje všude
dojmy velké Byronovské vášn..

«

A tento dandy, který debutoval

suchými kresbami pro módní žur-

nály, píše skuten svými litho-

grafiemi kroniku své doby a

úplný denník svých sensací. Na-
jdete v jeho díle z poátku typy

mladých student a grisett, jak je znáte z nesmrtelných »Scen« Murgerových, ale také

mladé Rastignacy, jak je míval Balzac rád. A hlavn ženu, které je Gavarni nejvtším
kreslíem po Guysovi a ped Forainem. Jsou to ovšem vždy ženy jeho generace, ale pod
slupkou asové odlišnosti je Gavarniho dílo jednou z nejlepších studií »des evvig weib-
lichen« vbec. Nkteré kresby z cyklu »Fourberies des femmes en matire de sentiment«

s podpisy, které Gavarni vždy také sám komponoval, zstanou tu vnými píklady.
Je lo celý repertoir ženských úskok, od naivní, která se ptá : »Jak jste poznal, tatínku,

že mám ráda pana Leona? — Protože’s mluvila poád o panu Pavlovi « — až k raf-

finovaným, které vnuknou unavenému manželi povzdech : »Když vám žena radí,

abj^ste nco nedlal, nesmíte to opravdu dlat, nebo má jist zájem, abyste to udlal.

«

Flumor Gavarniho není dlouho optimistický
;

asi proto, že pes vnjší úspchy nebyla
jeho kariéra valn šastná; neblahé spekulace finanní pivedly ho až do vzení pro
dluhy — a to mu nasadilo skla ješt ernjší. V jeho posledních kresbách zaujímá
místo pedešlých elegán svt chudiny a bídy, a »Lorettes viei! lies, « sestárlé Loretty,

prozrazují hrozným zpsobem rub pedešlé veselosti: »Básníci za mé mladosti mne
vnili ržemi — a dnes ráno jsem nemla na tabák, « stžuje si jedna — a jiná

dkuje v záchvatu vdnosti za almužnu: »Milosrdný pane, a pámbu chrání vaše
syny ped mými dcerami !«

Ale i bez podpis jsou výmluvný; znám jeden typ »bývalé tanenice z baletního

sboru«, te metaky, která mluví už celým svým zjevem dost hlasit. V tomto smru
jde Gavarni stále hloub, a hrdina jeho posledního cyklu, Thomas Vireloque,
žebrák — filosof, koní svoji kritiku spolenosti lidské: »lovk je prý arcidílem pí-

rody — a kdo to ekl? lovk !« — Ani Forain ani Th. Th . Heine, nejvtší pessimisti

dnešní karikatury, nejsou žíravjší.

A je dnes všeobecn poítán mezi mistry, rzní se pece o jeho umlecké výši

znan úsudky. Goncourtové ho velebí nad míru
;
Arsne Alexandre vykazuje mu

místo za Daumierem a podezívá trochu upímnost jeho kresby; jiní považují ho
dokonce jen za povrchního elegána a modistu. Z vcí, které znám sám, je tni svrcho-

van sympathická jeho subjektivní noblessa nazírání, jeho kresba volná a silná bez

hranatosti, ležerní a elegantní bez povrchnosti, a krásn barevná. V lithografické

technice stavl bych ho ješt nad Daumiera i Ropse ;
tak sametovou, krásnou er

jako on nemá nikdo jiný, a skala její mkkých odstínu až k nejvyššímu svtlu je

bohatá nesmírn. Ukazují to i naše reprodukce, vesms z nejzralejší doby jeho tvoení.

K charakteristice nesmírného umní H. Daumiera daleko nestaí píliš malý
výbr, který pipojujeme k tmto ádkm. Dílo jeho, vévodící po 40 let francouzské

karikatue, obsahuje všechny stránky: nejgenialnjší karikatury politické, jaké vbec
existují, život mšácký, soudnictví, provincii, velkou banku a podvodné finanníky
(slavný cyklus »les Roberts-Macaire«), mody, spisovatelky a emancipistky (cyklus Les

218
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Bas-Bleus), divadlo, umlce, komedianty, poátky spiri-

tismu (Les Spirites) •— a konen svrchovan komické
parodie antiky a klassických básník, a výtené podobizny
karikatury (portraits-charges). »On, jak praví Champfleury*),
vtiskl lví svj spár celé své dob. Od r. 1830 do 1852
namázl velkými tahy nesmírné panorama buržoasie

;

všechny absurdní módní choutky poznamenal svou nelí-

tostnou tužkou. Kdo si dnes chce utvoiti pojem o dob
Ludvíka Filipa, musí se utéci k dílu Daumierovu.«

Jeho lithografií je na 6000; znám z nich pranepatrný
zlomek, sotva na 100, ale i ten staí ho charakterisovati

jako nejvtšího karikaturistu všech as vbec. Síla je

jeho nejpíznanjší vlastností, a veliký styl v silhouett.

Smlé, tak asto opakované pirovnání s Michelangelem
se opravdu u nho vnucuje a má mnoho oprávnnosti.
Tak výmluvná gesta a tak význané silhouetty nenajdete

u nikoho jiného — a je charakteristické, že Daumier sám
málokdy provázel svoje kresby textem, který je skuten
u nho skoro vždy zbytený. Podpisy jeho kreseb jsou z pra-

vidla od jiných autor, asto od Philipona, který byl jako tolika jiných také jeho spolu-

pracovníkem, hlavn v sérii Roberta Macaira. S Philiponem vešel Daumier ve styk brzy

po založení »Caricature«, kde mu hned jedna z prvních jeho politických kreseb vy-

nesla šestimsíní žalá, který ho ovšem tím silnji k žurnálu i jeho iditeli pipoutal.

Z Caricature pešel do Charivari, kde spolupracoval až do pozdního stáí. Ješt ve

válce 1870— 71 uveejnil tam nkteré ze svých nejsilnjších karikatur politických.

Jeho život soukromý byl zcela klidný a šosácký, život velkého pracovníka
;
a byl

vyplnn dkladn. Vedle svých lithografií zstavil Daumier ješt adu akvarel

*) Champíleury - Histoire de la caricature fran^aise.

DAUMIER.
KRAJINÁI
PI PRÁCI.
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F. ROPS. .

a maleb olejových,

vesms vcí první-

ho ádu, jak jistí Ar-

séne Alexandre, od
nhož pochází nej-

obsáhlejší mono-
grafie Daumierova
díla; snesou prý
zcela dobe soused-

ství starých holand-

ských mistr a na
Mílleta vykonávaly
veliký vliv. Také
z pozdjších kari-

katurist pohlížela

k nmu ada jako

ku svému mistru,

i mezi nejnovjší-
mi se ku p. Her-

mann Paul hlásí

oteven k jeho

žákm.
Vedle nho a

díve zmlknuvšího
Gavarniho je v ka-

rikatue francouz-

ské pusto a prázd-

no —
- ovšem jen

kvalitou
;

kvantita-

tivn je za druhé-

ho císaství snad
živji než kdy jin-

dy. Ale nikdo z té

kohorty kreslí,
a už jsou kulturn
nebo psychologicky

zajímaví jakkoli,

nesnese umlecky
sousedství mistr,
na které se náš
výbr obmezil —
ani Chám, ani

M ar c e 1 1 i n, G r e-

vin, Lonce Petit, tím mén Mars nebo Crafty, kteí svými poátky spadají

také už do let šedesátých, ani Gustave Doré, který byl karikaturistou pece jen

en passant, teba umlecká cena jeho karikatur pevážila spoustu jeho fantastických

illustrací.

Jediný velký pokraovatel Daumiera a Gavarniho v té dob není Francouz; byl

to tlámský mistr Félicien R o p s *), který ve vlastním asopise Uilenspiegel
zvaném uložil celou adu lithografií a satyrických kreseb hodných podpis obou
mistr. I v ísle la Plume z r. 1896 najdete jich adu vyatých z cyklu Faubourg
de Cologne, Les Framboisy, Crinolinographies a j., portraits-charges, parodie obrazu
z výroního Salonu, jichž soustavné uveejování on první zavedl atd. A vru tato

mén známá partie jeho díla ani potem ani dležitostí neustupuje valn proslulým
rytinám »satanickým«, které ho proslavily výhradn.

*) Víz zvláštní íslo vnované mu asopisem la Plume 1896.

O 9 9
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Rops celým duchem svého díla je už zcela pe-
chodem k moderním, ba v mnohých partiích stýká

se s nejvtším z nich, s Forainem.
Ped ním jen nkolik slov o jeho duševních mi-

strech: jsou to Goya a D eg as.

Nepoádný navštvovatel École des beaux Arts,

žák Géromv, který chodil za školu a nemohl se

odhodlati ku kopírování antických figur, p. Forain

zabloudil jednoho dne do Cabinet des Estampes;
zbývala sotva plhodinka do zavení, nebylo asu,
aby si nco vtšího vypjil — jal se tedy listovati

knihu odloženou na stole. Byly to Goyovy »Capri-

cios«. Vypravuje sám v jednom interwiewu, jak mu
rázem otevely oi ty úžasné kresby a vnukly
touhu nalézti si e výraznou a rychlou, schopnou
vystihnouti oste a rázem život, který vidl kolem
sebe, tak odlišný ode všeho, emu ho uili na
akademiích.

A nemohl vru nalézt popudu draznjšího.
Znám sám málo »Caprice«, ale vidl jsem loni ve
Vídni jiné dva Goyovy cykly, »Los proverbios« a

hlavn »Los desastres de la Guerra« — a vzdávám
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j. l. forain. ::::

NÁVRH VJÍE PRO
ŽENU SOUDNÍHO
VYKONAVATELE.~

se i jen pokusu vylíiti dojem,
jakým na mne psobily. Jen bás-

ník by to snad dokázal, a bás-

ník jako Poe nebo Baudelaire.

To je umní horeného snu a

nejkrajnjší reálnosti zárove,
kresba zbžná, ba nedbalá a spolu

svrchovan suggestivní, rty ve-

dené nejtemperamentnjší rukou,
jaká kdy spoinula na mdné
desce. Název karikaturisty je stra-

šliv neúplný pro toho geniálního

mistra, který jediný se mže v ry-

tin stavtí po bok Rembrandtovi,
který byl duševním otcem Ropsovi,
Klingrovi, Forainovi, Redonovi a

kolika ostatním. Zasluhoval by
celou studii a ne jedinkou tu re-

produkci, kterou jsme umístili

v elo tohoto lánku, a která, vy-

sloven karikaturní, dokonce ne-

staí charakterisovati toho kou-
zelníka.

Goya vzbudil u Foraina touhu
po ostrém výrazu

;
na cestu mo-

dernosti vedl ho Degas. Po zna-

menitém lánku Huysmansov u-

veejnném v beznovém ísle

»Volných Smr« spokojím se

ovšem pouhým konstatováním této píbuznosti, která je ostatn ist sujetová a

nejeví se nikdy pouhým napodobením. Již v letech 1879 a 1880 na výstavách »Ne-
odvislých« visely první akvarely Forainovy vedle pastel Degasových, a již tehdy
dle svdectví Huysmansova') vyznamenávaly se tímže úžasným vystižením pro-

stedí, ostrou charakteristikou a jednoduchostí prostedk jako dnes.

y
Na páté výstav Vídeské Secesse vidl jsem dva Forainovy originály, akvarel

»Satna tanenice« a tušovou kresbu »Confidence«. Ped nimi zvlášt již nemohl jsem
se dosti vynadiviti té kresb zdánliv tak sumární a pi tom tak dkladné, tak kon-

struktivní a hlavn tak živé.

Ve vedení jeho šttce jsou
finessy, které se ztratí v každé
reprodukci (a ml Forain

štstí na rytce jako je Florian,

umlec svrchovan intelli-

gentní) a které pímo ukazují

na Japonce, jež mohu tuším

smle jako tetí pipoítati

k tm, kdož vykonávali vliv

na tohoto podivuhodného u-

mlce. Pekvapila by jist

siln tenáe podobnost mezi
nkterou kresbou školy Káno
a hlavn originály Kórina
a tuší Forainovou. Mli jsme
v plánu takové kuriosní sblí-

žení, ale zdálo se nám, že

bude nutno vnovati umní
Japonskému, nejryzejšímu to

umní vbec, svým asem
pece více než pouhou tu

zbžnou zmínku. — Forain
zrovna jako Gavarni kompo-
nuje sám legendy svých kre-

seb; a jsou o to ernjší a

pronikavjší než dialogy vel-

kého jeho pedchdce, o ži-

vot sám od té doby ztratil na
jasnosti. Všimnte si jen pod-
pisu kresby zde reproduko-
vané: »Tady jsou... ale ne-

hrajte více«, který vám ozáí
bleskem hroznou komedii se-

hranou milencem-hráem pro

mladou ženu a napsanou n-
kolika tahy šttce a pera tak

výmluvn, až mráz po zá-

*) J. I<. Huysmans — L’art mo-
deme str. 105. a násl.

L. FORAIN.
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dech bží. Ale znám od nho ješt hroznjší; tak

rodie, kteí pemlouvají dceru k odpornému jí že-

nichovi: »Je pravda, sedl za mížemi, ale bylo to

pro podvodný bankrott!« ... Nebo: dlnická ro-

dina, otec houpá nejmladší dít nžn na kolenou,

a žena dojata: »Jaký bys ty byl dobrák, kdybj^si

pestal pít !« —

A

ješt dv cocotty ped klecí pavi-

ánu: » Podoba je úžasná, neshledáváš ? Jen peníze

jim scházejí !« Ale zase scény svrchované komiky,
jako »výjev z plesové sín« pekrásn rytý Flori-

anem : tlustá matka s hrd vztyeným elem odvádí
rozhoena svou dceru, která praví potichu k svému
nápadníkovi, zhroucenému zoufale v lenošce v po-

pedí: »Taky jsi poteboval íkat mamince, že jsi

malí !« — Zakládaje vlastní svj žurnál 1 e F i f r e —
který ostatn brzy zanikl jako tolik jiných pod-
nik kreslí, kteí mli ambici míti asopis sami
pro sebe — sty lisoval Forain svou vdí my-
šlénku v krátké pedmluv: »Vyprávti život

každodenní, ukázati smšnost
jistých bolestí, smutek mnoha
radostí a asem konstatovati

oteven, jakým úskoným
zpsobem se neest’ manifestuje

v nás — to je mj plán. Fanta-

stický poutník, budu hledat

všude a vynasnažím se vyjáditi

jasnými a bezprostedními tahy

co možno strun nehody a do-

my, které procítím. Takové
poznámky, vždy veselé a asto
ironické, budou zamíeny proti

souasným bludm, aniž by
útoily na souasníky samy, nebo se domnívám, že umlci, který chce býti

zajímavým, staí bohat, studuj e-li svoji dobu.«

Forain program dodržel a stal se nejen jedním z nejzajímavjších, ale také z nej-

vtších malí souasných. Není jeho vinou, že jeho dílo nevyznívá optimisticky;

on nefalšoval nikdy, co vidl kolem sebe. A kdož pišli za ním, jen potvrzují jeho

výsledky. H e r m ann Paul, Toulouse - Lautrec,
Steinlen ani Léandre nejsou mnohem veselejší, a

Willette utíká se jen do íše fantasie, aby si oddechl.

Jediný Caran Ache z mistr je optimistickou, ve-

selou výminkou v moderní francouzské karikatue, a ten

je tém výhradn také fantastou a nikoli pozorovatelem.

Steinlen (Théophil), neúnavný illustrator týdenního
Gil Blas illustré a výtený affichista, spojuje se

znamenitým darem pozorovacím, kterému dkuje nejlepší

svoje typy z Montmartru a pedmstí, ješt velký smysl
barevný a dekorativní. Hrdinkami jeho kreseb jsou mladá
suchá dvata z Montmartru, mladé modistky s velikými
škatulemi a jich pronásledovatelé, staí páni, les vieox Messi-
eurs ze známé básn Donnayovy, kterou tolik proslavila

Yvette Guilbert, táž Yvette, pro kterou nakreslil Steinlen

nejkarikaturnjší ze svých affiší, dlníci, služky, finanníci,

drožkái, — zkrátka všechen lid ulic Paížských a ješt

J. L. FORAIN.

NÁRTKY. =1
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STEINLEN.

Z ULICE.

více z pedmstí, lid i zvíata,

hlavn jeho zamilované koky,
které kreslí jako nikdo jiný. Pa-

ížská ulice je jeho celá, a znáte-li

více jeho kreseb, najdete hned pi
prvních krocích skutenou Paíží
všude staré známé. Ale nejen štafáž,

také ulice samy, charakteristické

silhouetty dom paížských posky-
tly mu dost motiv, kterých použil

na originelní dekorativní vignetty

svoje pro »Chansons de Mont-
martre«.

Jean Veber, kreslí u nás
nemnoho známý, vyznail se

hlavn podivnými orientálními fan-

tasiemi neobyejného, bizarního

pvabu. tenái »1’ Illustration«

vzpomenou si na »Contes des dix

mílie et deux nuits«, které tam
illustruje; do jisté míry povstným
ve Francii a v Nmecku stal se

ped dvma lety specialným íslem,
které vnoval v »Riru« spolu

s bratrem Pierrem cest císae Vi-

léma II. do Palestiny a které mlo
za následek zákaz »Riru« pro N-

mecko. Vyjímáme z nho ukázkou »louení Viléma II. se sultánem tureckým«.
Znám od Vebra ostatn také pozoruhodné karikatury spoleenské a výborné por-

traits-charges, ku píkladu spisovatele J. Lemaitra.

V tomto oboru karikované podobizny, pstované kdysi s takovým zdarem Dau-
mierem, Benjaminem, Nadarem a nešastným, v blázinci skonivším A. Gillem, ukázal
v poslední dob nejkrásnjší talent E. Léandre,
který karikoval s velikou jemností a espritem celou

galerii souasných veliin a kreslí ode dvou let

pro "Journal amusant« vynikající herce a hereky
paížské stídav zlomysln i lichotiv. Nkdy zdá
se, jako by se do karikatury nutil, a výsledek jsou

kresby pehnané až chorobn, jindy povede se mu
zase pojednou malý zázrak úskoné elegance. On ne-

psobí snad silou nebo velkostí linie, ale nahražuje

tento nedostatek jemností výrazu a neobyejným
bohatstvím detailu. Vtší komposice, kterými

ozdobuje z pravidla první barevnou stranu ped-
ního dnes humoristického asopisu francouzského
»Le Rire« nebo »Journalu Amusant«, trpí pes
výbornou charakteristiku jednotlivých hlav vždy-

cky nedostatkem dekorativnosti
;

cítíte, že jsou to

vždy jen jednotlivé studie více mén obratn
dohromady sesazené. Léandrovi pomohla k nej-

vtší popularit v poslední dob campagne, kte-

rou spolen s Willettem vedl v »Riru« pro Bury
a proti Anglianm. Diplomatická zápletka, kterou

mly jeho kresby v záptí, -—
- to je tuším nej-

hlunjší úspch moderní karikatury.

Popularita mnohem starší a mén nahodilá pro-

vází už adu let Caran Ache, ze všech fran-
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couzských kreslím u nás nejznámj-
šího a nejoblíbenjšího. Jeho »Pon-
dlky z Figara«, alba »Bric á Brac«,

»Carnet des Chques« z doby Panamy,
rozkošné »Courses dans l’Antiquité«,

illustrace ku Grosclandovým »Kroni-

kám« po asopisech zjednaly mu
všude

, kam pronikly
,

zástupy na-

dšených ctitel v širokém publiku.

Kruhy umlecké získal si hned na
poátku své kariéry stínovými kres-

bami k Napoleonské »Epopeji«, jejíž

provozování na ínském divadélku

v proslulém umleckém cabaretu

»Chat noir« bylo svého asu
Paížskou událostí.

Svou nevyerpatelnou gro-

teskní fantasií, svou nekone-
nou dobromyslnou veselostí

je nejblíž ze všech kreslím
»Fliegende Blátter«, zvlášt
Oberlándrovi, — ale je pi tom
vždy zase svj a Francouz,
jehož esprit je vždy ležérnjší

než vtšinou tžkopádný vtip
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.1. VEBER.
;

SULTÁN A
SA VIL

nmecký. Jeho kresba je pi schválních naivnostecb a pehánní vždy vlastn klas-

sicky istá, a úžasná schopnost charakterisovati staví ho všude do první ady —
ba

v
jako kreslíe zvíat pímo hors concours spolu s Caldecottem a Oberlándrem.

Škoda, že u nho víc než kde jinde bylo nutno trhati z celku, vyjmouti asto
z celého cyklu jediný obrázek, který osamocen nesmírn tratí. Cykly »Ku tenorista«,

ze kterého uveejujeme ukázku, »Návštva na zámku«, » Opilý slon*', »Závody ve

starém ecku « a co jiných — jsou mistrovská díla nepekonatelné vzory umní, jak

vzbuditi smích veselý a bezstarostný, umní tak vzácného všude a nade vše ve

Francii, kde humor skoro nikdy není bez trpkosti, bez blague a arriére-plusée. Odtud
nesmírná oblíbenost

Caran A chová,

nejvtšího obvese-

lovatele moderní
Francie — — jeho

»Stedy« ve velkém
CÍ- denníku »le Jour-

ÚM. nal* tší se dnes

7 ADAUUMA 11 Paížského pub-ZABAVENO lika stejné a vtší
oblib než »Pon-
dlky« ve »Figaru«
— odtud také po-

pularita rozkošného
W i 11 e t a, pi jehož
poetických fanta-

siích si obecenstvo
oddychne po trpkých aperpues jiných kreslí, a je mu za to vdno, teba nebylo
schopno oceniti všechny finessy jeho rozkošného umní.
Adolphe Willette, — Pierrot Montmartru a básník Pierrota, je jeden z tch,

o jichž umní je tžko kriticky psáti, vytýkati vady nebo pednosti; každá analysa
je píliš brutální pro jeho lehounké kresby. Willette prost okouzluje; jeho umní
je vedeno jen citem a dá se

zase jen vycítit. V tom jsou

pednosti i chyby jeho kresby,

která je plna delikátnosti, hla-

dí-li mladá díví ramínka —
nejrozkošnjší díví akty, které

znám, jsou od Willetta — a

plna nedbalosti a dr, jakmile
ji sujet pestává ínteressovat.

Najdete v poslední jeho slavné

publikaci, »V’lá les English«
v »Rire«, dobré toho píklady:
mezi Angliany kreslenými s ne-

vrlou a opovržlivou nedbalostí

pojednou malé holiky plné

grácie a života. A v celém jeho
díle vyškytají se tak vedle ve-

selostí a lehkomyslností Pier-

rota radujícího se z ulinictví

holiky, která »dlá Lédu«
v císaském bassinu k tako-

vému zdšení strážce veej-
ného poádku, nebo z gymna-
sisty, který pekvapen o prázd-

ninách starým professorem
botaniky pí milostném dosta-

LEANDRE.

REINACH.
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KRÁLOVNA
VIKTORIE. H

veníku volá mu drze do oí:
»Vivent les Vacances . . . Mos-
sieu!« — tony vážné a dojaté,

jako allegorie Irska, kterou uve-
ejujeme v tomto ísle, nebo
ta usmvavá Mimi Pinson,

zmodernisovaná grisetta Mu-
settova. Vydával svého asu
vlastní žurnál »Le Pierrot«, nyní

je doma »un peu partout«;

žije na Montmartru a neopo-
mine aranžovati pro maso-
pustní prvod svou skupinu

ZABAVENO
Pierrot

;
okolní život glossuje

stále se svého apartního sta-

noviska a zstává stranou a

nedoten, i když se zdánliv
nejvíc do všeho míchá — jako

ped nkolika léty, když kan-

didoval s antisemitským pro-

gramem za poslance — kam-
pa, která mu nevynesla nic

jiného, než jednu z nejíepších

jeho affiší.

Willette je vedle Foraina

nejzajímavjší zjev francouz-

ské karikatury posledních

dvaceti let — a ovšem úplný

jeho protichdce. Jeden je

esprit, druhý je cit, jeden pozo-

rovatel druhý fantast — umlci jsou oba stejní. — A dnešní stav francouzské kari-

katury? Misti zde vyjmenovaní drží stále pední svá místa — po nich Jossot, bi-

zarní ornamentální karikarurista a afílchista, Huard, mladý kreslí Steinlenovy školy,

Widhopf, Rus v Paíži usedlý, který pstuje portrait-charge, A. Guillaume, Luc
a Métivet, kreslíi koketních elegancí, bizarní Capiello, — to jsou jména, která

se dají z celé té smsice kreslí zásobujících Le Rire, Journal Amusant, Péle-Mle,

Cocorico a tolik jiných, vyloviti ješt nejspolehlivji. K uritjšímu a hojnjšímu
výboru je dnes ješt píliš málo asového odstupu.
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PAÍŽ, ZÁÍ 1900. Je snad podivné, pidávat k hotovému lánku postscriptem

korekturu — ale okolnosti jsou píliš lákavé a omluví mne. —
Málo kdo z tená, listuje hotové dnes íslo »Volných Smr« pomyslí si na

obtíže, s jakými je spojeno sbírání materiálu k pehledu francouzské, nebo dokonce
anglické karikatury v Praze. Z kolika rzných knihoven a kolik je nutno pro-

hlédnouti roník rzných asopis, než se ustanovíte na výbru aspo pedbžném,
autora z hrubá charakterisujícím, na výbru, z kterého jste za chvíli zase nuceni

škrtati z ohledu na omezené místo. —
A te si pedstavte, že pijedete do Paíže, první vaše cesta je na výstavy

do velkého paláce umní — a první, co tam najdete, je »Exposition centenale«,

retrospektivní výstava francouzského umní za devatenácté století, a v ní, hezky
v chronologickém poádku svoje kreslíe, každého zastoupena adou pvodních akva-
rel a lithografií.

Z nejstarších jsou tu hned Boilly a Isabey, zvláš první kreslí velmi živý

a realistický pozorovatel života pouliního, kdežto druhý je pilným kronikáem
salonní elegance z doby empiru, z periody, kdy patrn móda vyžadovala od svých
ctitel malou hlavu a štíhlé, nesmírn dlouhé tlo — požadavek, kterému Isabey

ve svých roztomilých akvarelech hoví s patrným potšením.
Pak Eugen Lam i (1800—1890), který v mladých letech vytvoil souasn s Mon-

nierem a Gavarnim adu spoleensk}>ch kreseb vkusu velmi aristokratického. A ovšem
slavná trojice: Mo lí-

ni e r, D a u m i e r, G a-

varn i.

Monnier má tu nej-

prvé nkolik kreseb

pro album »Moeurs
administratives«. Jsou
to perokresby velmi

peliv kolorované,

pedstavující bureaux
úednická v rzných
stadiích denní práce,

vždy s velkou péí o

pesnost detailu a de-

korace, ku které ho
patrn vedlo druhé
jeho zamstnání, he-

rectví.

Rozdíl mezi tmito
kresbami a pracemi
pozdjšími je tady, na
originálech, ješt da-

leko frappantnjší než
byl na reprodukcích,
které jsem vidl v Pra-

ze. To jsou akvarely
veliké malebnosti a

hlubokého, mocného
tonu v protikladu k

jasným, plochým bar-

vám periody první. A
s technikou stoupá
také výraznost. Jsou
to vesms typy Pru-
homm, s jejich v-
nými emi — : »Opa-
kuji to stále a budu

C. LÉANDRÉ.= VLASTNÍ

PODOBIZNA.
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to vn opakovat, ta šavle

byla nej krásnjším dnem mého
života« — stojí pod jedním.

Pak vlastní portréty Monniera
v rzných jeho úlohách — a

konen jedna kresba, která

psobí skoro až tragicky :

Henri Monnier a vedle nho
Joseph Prudhomme co zjevení

— pozorují se navzájem. Vý-
raz Monnierovy hlavy na této

kresb se lehko nezapomíná
— škoda, že není možno také

reprodukci doplniti dodatkem

!

Nejbohatji v každém ohledu
je však zastoupen nejvtší

Honor é Daumier. Jsou tu

jeho lithografie, akvarely

i olejomalby, a stokrát, tisíc-

krát má Arsene Alexandre
pravdu, tvrdí-li, že jsou to

vesms vci prvního ádu

!

V akvarelu nesnese Gavarni
ani na okamžik jeho soused-

ství; tch deset originál Gavarniho nevyváží dohromady jedinou, kteroukoli kresbu
Daumierovu.

Gavarni, v lithografii tak krásn barvitý — v té pravda uhájí svoje sousedství proti

komukoli — je v akvarelu žensky vysílený a vyumlstkovaný, hadry jeho žebrák
jsou skoro Doréovsky theatralní a barva je vesms rozhodn nepíjemná. Jako by
poléval svoje kresby jakousi ržovou omákou, která jim vezme každý silnjší

akcent! — Ped tmi kresbami jsem si rázem vzpomnl na detail, který jsem kdesi

etl a nepikládal mu tehdy
valné dležitosti : Gavarni fa-

brikoval naped svoje podpisy
a k nim teprve komponoval
kresby ! A vru byly mnohé
z podpis tragitjší!

Ale nebume nespravedli-

ví! Kdo ví, mnoho-li z ne-

píznivého toho dojmu spadá
na vrub nešastnému výbru,
jakým je Gavarni na této

výstav zastoupen. Akvarel
tch je pece jenom deset

a všechny rozhodn inferi-

orní jiným jeho kresbám,
které znám z reprodukce i

lithografiím souasn vysta-

veným. Ty jsou vesms zna-

menitý a hlavn v lithogra-

fické technice zrovna nepe-
konatelný; nevidl jsem
aspo v celém a obsažném
lithografickém oddlení téže

výstavy nco dokonalejšího.

Guys je zastoupen jedi-

nou perokresbou, ale obdivu-
C . L.toAvO^ _

C. LÉANDRE. -

CLÉMENCEAU.
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hodnou. Vzbudila znova starou moji a tžko ukojitelnou touhu znát trochu dkladnji
tohoto kreslíe, jehož dílo je tak roztroušeno a bylo svého asu tak málo cenno a

sbíráno, že vru jakoby nikde neexistovalo.

Oproti tmto dvma je Daumier zastoupen velmi hojn a výhodn. Lithografle

jsou vtšinou politické a snad práv pi nich, kde pointa je asem zlomena nebo
opotebována, kde tedy každá postranní pomoc dnes již odpadá a kresba stojí i padá
jen svými umleckými kvalitami, triumfuje Daumier nejvíce. Jsou tu jeho portraits-

charges politických osobností doby, kresby, které, cítíte ješt dnes, zasadily jeho pro-

tivníkm jist krvavé rány.

On je mistrem v umní zjednodušiti silhouettu a dosáhnouti rázem teba v oškli-

vosti svrchovaného stylu umní, ve kterém má za celé století jen dva soky : Milleta

a Rodina. Vypadá to paradoxn, ale Rodinv Balzac je skoro karikatura od Daumi-
era — a toto paradoxon je velmi upímnou poklonou pro oba mistry.

Motivy vystavených akvarel a tuší jsou vtšinou ze soudního života a jsou nelí-

tostný. Zdá se, že Daumier rozsudek, který ho stihl hned na poátku jeho kariéry,

nikdy neodpustil; jeho soudcové mají vždy vzezení idiot a advokáti podvodník;
jedni klímají ve svých keslech, druzí rozhánjí se proti sob s velkými gesty a roní kro-

kodýlí slze, a po rozsudku tisknou si ruce s úsmvem augura. Ostatn doktorm
medicíny nevede se mnohem lépe. Molierv motiv »le Malade imaginaire« zpracoval

Daumier dvakrát a vždy stejn píšern: nemocný s vydšeným obliejem shroucen
v lenošce, vedle nho léka-šarlátán v habitu astrologa, vzpímen, tragický s vyte-
štnýma oima sahá mu na puls — oba vystupují bílí jako mátohy na tmavém po-

zadí, kde rozteklá tuš suggeruje neznámé hloubky.

A jak veliký odpor choval Daumier k tmto komediantm, stejnou sympathii nebo
aspo interess nesl vstíc komediantm opravdovým. Akvarel »Les Saltimbangues«
ukazuje nám kout njaké pedmstské slavnosti, komediantskou boudu, plakát
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s obvyklou »tlustou krasavicí*, a ped tím svalnatého starého principála. Motiv je každo-
denní, ale jak ho Daumier petvoí a pozvedne! Po njaké chvíli nevidíte už prostého ko-

medianta, je to typ, který nemá s banální skuteností nic spoleného a je pec neko-

nen pravdivjší než ona.

Nikdy malicherný detail neruší u Daumiera, nikde zbytená barva; jeho skala ba-

revná je hluboká a jednoduchá, ale on s ní vystaí znamenit. Technicky jsou jeho

akvarely absolutn dokonaly; jeho barva tee, tuš pomáhá hloubce, pero akcentuje

ostré rysy — Daumier pracuje vždy »všema tyma*. a pece voln, on se vždy doko-
nale ovládá a má síly vždy víc, než jí spotebuje. U nho nic nuceného ani umlého,
žádné raffinement ani úvaha, vše plyne samo a lehce, tak je to a tak to být musí.

To v akvarelu; a v oleji je možno-li ješt úžasnjší. Ovšem, virtuosní koloristické

kousky, využití techniky od jeho olejových obraz neoekávejte; jemu je šttec
s olejovou barvou jen ješt výraznjším prostedkem kreslíským než byla lithogra-

fická kída; olej je širší, má ho víc plné ruce, muže se ješt víc rozehnat — a té

možnosti on používá vydatn. Hlavn dva obrazy jsou tu charakteristické: »Mou-
vement populaire dans la rue« a »Le Fardeau.«

První je celá skupina muž a žen pi njakém poplachu nebo vzbouení kvapících

šílen v ped — druhý pedstavuje ženu s díttem, ana se prohýbá pod tžkým be-
menem, které vlee na zádech. Podobnost s Milletem, na kterou ukázal už Arsene
Alexandre, je tu nápadná — zvláš tady, kde je srovnání tak pohodlné: Millet visí

v sousedním sále — ale zase odnáší Damniera jeho váše až za hranice reálnosti:

to už nejsou kvapící lidé, to je pohyb sám, co on maluje! Jiný obraz: La Tragedie,

herci na jevišti, malé figurky, v popedí velké hlavy divák, moderním pojetím nic

nezadá Degasovi ani Besnardovi. Zkrátka, mj obdiv patí dnes Daumierovi skoro
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výhradn a na druhé už sotva

vystaí. Ostatn ím blíž

k moderním, tím jsou zastou-

peni také nepatrnji; z kres-

lí druhého císaství nejlíp

M o r i n, pak Doré nkterý-
mi dobrými illustracemi k Ra-

belaisovi. Rops malým, ale

znamenit malovaným obráz-

kem : Žid a kesan, Fó-
ra i n jediným a ne dost cha-

rakteristickým akvarelem. Ze
souasných vystavíme Guil-
laume nkolik veselých

kreseb, Léandre pastely,

ve kterých opouští portrait

charge a pokouší se ne dost

šastn o vážnou podobiznu,
a J. Veber bizarní jako

vždycky obraz »Zlato« : na
dlažb vedle chodníku rve se

skupina hrozných, beznohých
i jinak zubožených mrzák
o trochu penz vypadlých
z porte-monnaie.

Opravdu rozkošný je za to

zase Willette s obrazem:

A. WILLETTE. _
IRSKO: Bože, kterého jsem tak dlouho vzývala . . . .

Byl byste Anglianem?

A. WILLETTE.

MIMI PINSON.

Pierrotova vdova. Je po pohbu, a

mladá vdova zasedla do kruhu koí
pohebního ústavu, kteí ji hledí ví-

nem rozveselit. Sedí tu ve svých
bílých šatikách a v plesových ste-

vících, ruce v klín, oi ješt ervené
pláem, nabhlá víka i nosíek —
ale už se usmívá s bezstarostnou,

krutou naivností dítte, — a vzadu
fantom Pierrotv zsinalý, šedý stoupá
pomalu k obloze. To je dokonalé

v každém ohledu, a vyváží mnohé
z tch kolossálních pláten, kterých

je tady plno kolem — asto neu-

vdomlých karikatur ve svém thea-

tralním rozmachu po velkosti, kterou

hledají v rozmrech a na kterou ne-

staí duchem ! M. J.



WILLETTE. '

PIERROT KRESLÍEM.

WILLETTE.
Floe au square. Dans le bassin de 1’empereur

!

— Eh ben quoi ! on fait sa Léda.



Anglie. Anglická karikatura je starší než francouzská — zaíná už v polovici

osmnáctého století Williamem Hogarthem, prvním ryze anglickým malíem
i kreslíem. Není pochyby, že by patil historicky do rámce tohoto pehledu, a že

by si místo i umlecky zasloužil — a vypustili-li jsme ho pece v illustracích, stalo

se to hlavn proto, že mezera asová i rozdíl v umleckém nazírání mezi ním a mo-
derní školou let padesátých, jskolou Punche, je píliš veliký. A mezeru vyplniti

bylo nám zcela nemožno. asov do ní ovšem patí Gillray, Rowlandson
a Cruikshankové, všichni velcí a originální misti, jak jistí Arsene Alexandre
v knize námi již citované, ale misti nám bohužel docela nepístupní. U všech bychom
se byli musili spokojiti s reprodukcemi ve všech anthologiích opakovanými a pe-
jmouti bona fide hotové úsudky historik bez jakékoli možnosti kontroly, a tomu jsme
se hledli vyhnouti všemožn. Opomenutí naše omlouvá ostatn ješt jedna okolnost

:

dle všeho, co vykládají historikové karikatury, je velmi málo duševní píbuznosti
mezi touto starou karikaturou a kresbou moderní, která tedy samostatn docela dobe
obstojí.

O Hogarthovi mohu tento úsudek potvrditi; znám hlavní cykly jeho, Harlos
progress (kariéra nevstky), Rake’s progress (kariéra prostopášníka) a paralellní

životopisy »piinlivého a lenivého uedníka«, z jedné soukromé sbírky Pražské. Ve
všech, hlavn v posledn jmenovaných »životopisech« dostává se jeho kazatelská,

moralisující tendence nepíjemn do první ady a odstrašuje siln naše sympathie.

Ovšem, pemžete-li první nepíjemný dojem, pehlédnete- li mnohou hrubost a nevkus,

najdete zase pednosti, které vás s ním smiují : velikou trefnost detail, sílu výrazu
a v jeho dob vzácný, pímo divoký realismus, který se ovšem také nebojí odvážiti

se za meze dobrého spoleenského tonu, za meze, které nikdy neopustí anglická

karikatura moderní,

Jeho nástupci, Gi 1 1 ray, politický karikaturista z doby francouzské revoluce, a hlavn
Rowlandson a Cruikshankové se už dokonce do salonu nehodí. Jim je také

na ulici daleko volnji a svojí volnosti využitkují takovou mrou, že tomu není

v historii karikatury hned tak píkladu. J. K. Huysmans popisuje nkteré listy Row-
landsonovy *), kterého považuje za nejvtšího vbec anglického karikaturistu: jsou to

*) J. K. Huysmans — Certains i L’art Modeme. Rovnž A. Alexandre: L’ait du rire str. 132 a n.
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scény z krem nejhoršího druhu, variace na thema lásky á prix fix, studie rzných
zpsob násilného smilstva, vtšinou motivy kvalifikované uritými §§ trestního

zákona.

Od této nesmírné, hluné a pekypující veselosti je ovšem hezky daleko k salonní

uhlazenosti Du Maui er a a šosácké solidnosti Keenov. I tito jsou humoristé,

ale solidního humoru Dickensovského a mnohé typy z jich kreseb pozdravíte jako
staré známé, živé osoby z Pikwick, a jsou vesms z doby mnohem pozdjší než
slavný ten román, který, mimochodem eeno, dle prvotního úmyslu nakladatele

i autora, ml býti vlastn jen

prvodním textem ku kresbám
karikaturisty Seymou r a, nej-

více vynikajícího kreslíe Row-
landsonovy školy, po jehož
smrti — (skonil sebevraždou)
—

-
pevzal illustrování románu

Phiz, s J. Le echem nejzná-

mjší z bezprostedních ped-
chdc mistr shora jmeno-
vaných.
D u M a u r i e r, jak ho znám

z rytin P u n che — asto ne-

dostatených — je kreslí velké

finessy a velkého dekorativního

smyslu. Vidl jsem od nho
interieury, které upomínají nó-

bl essou aranžování až na Whi-
stlera, a typy salonních lv,
z jichž elegance se Gibson
mnoho piuil. Byl to lovk
dobré spolenosti, který byl

doma v salonech a také nikdy
ani na okamžik nevypadl ze

salonního tonu — eoipso upjatý

a asto dost studený patron.

Takové výitky by si C h a r-

les Keene nezasloužil. On

G. DLI MAURIER.



Se salonu radji vyline
;
jeho

sympatie se nesou k malému
mšákovi, k malým emesl-
níkm i dlníkm, k angli-

ckému lidu, jehož byl histo-

rikem ptaticet let, od roku
1854, kdy uveejnil v Punchi
první svou kresbu, až do své
smrti roku 1889.*) Málo komu
vyplnila práce tak život jako
jemu. Byl to také klidný život

malomšáka, bez boulivých
vnjších událostí, s nekone-
nými toulkami po Londýn,
ješt delšími hovory s vše-

možnými zahálei
;
Keene byl

starý mládenec, dost podivín-

ský, ale dobrácký
;

v prázd-

ných chvílích zabýval se ama-
térsky hudbou a zpvem, byl

lenem nkolika zpváckých
spolk a na stará kolena, když

*) Viz Claude Phillips — Charles

Keene, Gazeíte des beaux arts 1889.

G. DU MAURIEK.
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R. CALDECOTT.
Z KNIHY »THE FOX
JUMPS OVER THE
PARSON’S GATE.« —

hlas nesloužil, zaal se ješt uiti na skotské dudy. — Život, kterým žil sám a

lidé, se kterými se stýkal, žijí také v jeho kresbách. »Nechal defilovati ped námi,«

praví Claude Phillips, »nekonené ady nejrznjších a nejpravdivjších typ a pro-

pjil jim živost podivuhodnou, pekonávající ponkud snad i skutenost, jak práv
poteboval, aby dosáhl svého cíle. Komu se kdy podailo pedvésti nám s intuicí tak

geniální, s pesností tak úplnou naše koí z fiakr i z omnibus, cockneys všeho druhu,

naše sluhy, malé parukáe z ped-
mstí, naši dobrovolnou milici,

sklepníky z kaváren — s jemným
rozdílem mezi Londýnskými, z pro-

vincie nebo z venkova —- naše vou-
saté, ježaté a svalovité highlan-
dery, zubožené irské pachtýe,
tlusté bohaté kupce z City a uli-

níky z dlažby Londýnské ?«

Kresba jeho není karikaturní, je

pouze výrazn naturalistická a co

více, je impressionistní v nejkrás-

njším slova smyslu. Byla už více-

kráte uvádna ta podrobnost
opravdu významná a zajímavá, že

byl Keene velikým ctitelem Menz-
lovým a naopak Menzel zase piln
sbíral kresby Keenovy.

ý
R. CALDECOTT.
Z KNIHY »THREE JO-

VI A L HUNTSMEN.«

A vru je Keene jedním

z málo moderních kreslí,
báje snad docela jediný,

který mže s Menzlem
soupeit v jeho nej vlastnj-

ším genru — a to je jist

chvála svrchovaná ! Je stej-

n znamenitý physiogno-

mik jako nmecký mistr,

žádný prchavý výraz tváe
mu neujde; zrovna tak

jednoduše zachycuje po-

hyb a posici — a stejn
dokonale jako figuru o-

vládá také krajinu, která

tvoí asté pozadí jeho

venkovských scén. A jak



zrýmovaný do stejn jednodu-
chých veršík, z nichž ale

každý poskytuje Caldecottovi

látku ku dvma, tem kres-

bám, jedné rozkošnjší než
druhé. Vezmme »Elegii o smrti

vzteklého psa« za píklad. —
V Islingtov žil bohabojný
muž, který chodil piln do
kostela, tak dobrého srdce,

»že odíval nahé každého rána,

když bral svoje šaty na sebe«.

Dv sloky, ve kterých to bás-

docela originálním je fan-

tastou, svdí nejlépe

jeho úvodní a závrené
vignetty tak mnohého
svazku »Punche.«

Jeho mladší, brillantní

souasník Randolph
Caldecott netšil se

tak dlouhé kariee a ne-

zstavil tak obsáhlé dílo.

Po asopisech najdetejeho

kresby zídka, jen pro

»Graphic« nkdy praco-

val
;
hlavní jeho doménou

jsou obrázkové knížky
pro dti, jichž byl v An-
glii — vedle W. C rané a

a Miss Kate Greena-
way — tvrcem a prv-

ním z mistr.
Thematem je vždy do-

cela jednoduchý píbh

nik vypravuje, jsou Caldecottovi záminkou k osmi
obrázkm, a jakým! Na jednom vidíte ti veselé

tlusté kumpány, spchající do hospody, z nichž
jeden ukazuje posmšn pes rameno jezdeckým bi-

íkem na bohabojného muže, který s nesmírnou
grandezzou do kostela kráí. Na druhých dvou po-

zorují ho dv usmvavé kmotry, an kráí kolem
plotu, vyšoen, šátek s mašlí na krku a knihu pod
paží. Na tvrtém navléká si spokojen rukavice, zatím
co z domu vychází celá rodina, ti mladá dvata
s otcem a s matkou — atd.

V témž mst žil také pes, pokrauje báse —
Caldecott vyplní dv stránky typy ps tak zname-
nit pozorovanými a odlišenými, že by ml každý

R. CALDECOTT.
Z KNIHY »THE MAD DOG.
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starý myslivec z nich

své potšení — který se

z poátku s naším hrdi-

nou pátelil, pak se ale

jednou vztek’ a muže
kous’! — Vidíte knížku
pro dti, vypoítanou na
jejich zdšení pi takovém
dramatickém momentu

!

Caldecott nenechá si ho
ujít, ale kde historie dti
podsí, on je jist roze-

smje groteskním pohy-
bem starého elegána,

kterému se pes tak d-
kladn zakous’ do lýtka,

že mu v nm zstane
hodný výkrojek. A te
zdšení po celém mst

!

Na šesti listech ho autor

kreslí — ale z tch dva
aspo znají naši tenái
z pipojené reprodukce.

Pak operace, obvazování,

— jeden z nejkomitj-
ších list — nemoc mu-
žova s kávovou spole-

W. NICHOLSON.
SIR HENRY IRWING.

ností píbuzných, které

ekají na jeho smrt —
a blažený konec proti

všemu oekávání : muž
se uzdraví a pes chcípne !

Mžete si pedstavit nco
jednoduššího? A »Ti ve-

selí lovci« nebo »The Fox
jumps over the Parsos
Gate« jsou snad ješt mí
komplikované historie a

pece musí stejn okou-
zlit každého, malé, velké,

naivní i nejrafinovanjší.

Sám se nepamatuji, že

bych byl kdy zažil chvíli

blaženjší veselosti, než

když jsem dostal ty kou-

zelné knížky poprvé do
ruky — leda snad v dt-
ských letech s Anderse-
novými pohádkami, jedi-

nou to literární analogií

Caldecottova umní. A u

všech, komu dostalo se

pozdji téhož štstí, vidl

jsem nadšení podobné.



c.

VV. NICHOLSOlN.
SARAH BERNHARDT.



WÍLLIAM NICHOLSON.
JAMES Mc. NEIL WHISTER.

Trvá dlouho, než se probudíte z prvního okouzlení aspo tolik, abyste si uv-
domili, jakého nesmírného umní bylo potebí, aby vyvolalo takový dojem, a z vás,

rafinovaných, kritických a skeptických dtí konce století, udlalo na okamžik dti
naivní, nadšené a blažen se smjící, jakými jste bývali kdysi, tak dávno! Abyste
nahlédli, jaký je Caldecott mistr intimní krajiny, jaký kreslí zvíat, jenž má jen mezi
Japonci sob rovné — mezi Japonci, na které ostatn také krajinásky v nkterých
svých barevných tiscích upomíná, jako jindy na W. Cranea (v albu »The Queen of

Hearts«). Ale v nejlepších íslech je zcela svj a je nejvtší charmeur, kterého jsem
mezi Angliany a snad vbec kdy potkal.

O tom, pokud do rámce této studie patí William Nicholson, kterého jsme
po nm zaadili, mohl by vzniknouti spor dost vážný. Mohou ho reklamovati pro

sebe devorytci, jichž technikou se skoro výhradn vyjaduje, i misti plakátu, mezi
nimiž si spolen s J. Prydem pod pseudonymem bratí Beggarstaff získal velmi

estné místo.

Ale jeho pozorovací dar, který osvdil ve svém albu »Typ Londýnských« i smysl

pro ostrou charakteristiku, kterým tolik vynikají jeho »Portraity«, adí ho pece jen

k mistrm, kterými jsme se výše zabývali. Oproti starším jejich motivm postavil on

se na nové stanovisko; on vidl ve scénách každodenního života látku ke kompo-
sicím dekorativním a našel si pro n formuli zcela svou a svrchovan originelní.

Ovšem i u nho podobn jako u Foraina, teba zas v jiném smru, dala by se kon-

statovati jistá píbuznost se Japonci, zejména v používání velkých ploch — ale ta je

dána už samou technikou devorytu. Stejn jako oni má nesmírn vyvinutý smysl

pro dekorativní vyplnní plochy nkolika fleky, prozrazuje stejný rafinement ve zdánliv

zbžném zjednodušování. Podstatn se liší od nich zase tím, že pracuje takka
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výhradn stínem — a to bych mu skoro nkdy vytýkal. Ona pesycená er, které

používá pi tisku hlavní plotny s kresbou, psobí ponkud surov. Máme ped sebou
jakousi ernou kostru, mížoví, skrze které pak teprve ostatní barvy vidíme. Jedním
slovem, stín, který se v pírod naprosto nevnucuje — na japonských tiscích nám
ani nenapadne, že úpln schází — u Nicholsona tlaí se píliš do popedí.
Hlavn vadí to v jeho albech; jednotlivé exempláry, run tištné a dvma, temi

tony autorem kolorované, které vídáte na výstavách, psobí daleko lehím a noblejším

dojmem než mén pelivé, pro obchod ve velkém vyrábné tisky.

W. Nicholson proslavil se nejprvé plakáty, na kte-

rých pracoval spolen se svým pítelem a pozdji
švakrem J. Prydem. Všechny jejich práce vyzna-
menávají se týmiž pednostmi, které Nicholson na
devoryt penesl: technikou v mnohém jemu pí-

buznou, jednoduchostí, vkusným, asto pekvapu-
jícím umístním — pojímáním vždy skuten um-
leckým. Sám vydal postupn »Malé album zvíat«,

»Abecedu«, »Almanach sportu«; poslední a nejdle-
žitjší jeho publikace jsou »Typv Londýnské« a

» Dvanáct portraitu«, z nichž vybrány také naše
reprodukce. V obou stojí Nicholson na výši svého
umní a poslední ukazuje ho vlastn zas ješt s

nové stránky. Je tuším zcela zbyteno upozor-

ovati ješt zvlášt na jednotlivé pednosti kom-
posic zde otištných; noblessa portrét jako je

Whistlerv nebo Sáry Bernhardtovy mluví sama za

sebe, —
Poslední, Charles Dana Gibson, mezi An-

gliany vlastn nepatí
;
je to Amerikán, o jehož ži-

vot nevím nieho, než že patí mezi illustratory

New-Yorkskéhojournalu»Life«, a že je mu dnes 33 let,

z jehož díla znám dv, ti alba vybraných perokreseb,



vydaných modern-americkým zpsobem. První, co pi prohlížení jeho prací napadne a im-

ponuje, jest nesmírná smlost a virtuosita, se kterou ovládá svoji zamilovanou techniku,

kresbu perem. Ale Gibson není jen výhradním virtuosem, jako tolik jiných, zvláš ameri-

ckých kreslí, je to také kreslí, jehož charakteristika je svrchovan ostrá a správná a zá-

soba typ bohatá k nepebrání. Od mladých sportsman a elegantních miss amerických
salon, pevn stavných, krásn rostlých, štíhlých mladých hoch a dvat silné,

nové ragy — k pouliním výjevm londýnským a scénám ze života bohém Mont-
martrských a tanenic z Moulin rouge, které studoval na svých cestách Evropou, —
to je repertoir, který se vystídal ve dvou pouze albech, shora zmínných. Pipotte
k tomu kresby politické, ostatn mén šastné a idší — pak nkteré sentimentalisující

allegorie — staré pány a dámy, ped jichž duševním zrakem táhnou vzpomínky
prhledné zjevy mladých let a t. p. — a souet je úctyhodný náklad pro kreslíe,

ješt mladého a stojícího dnes v plné síle svého talentu. Ch. D. Gibson je dnes
jist nejvýznanjší zjev, jaký nám v oboru umleckého journalismu Nový Svt
presentuje.



W. BUSCH. ZZ
Z CYKLU »HERR U.

frau knopp«. :.r;

Nmecko. Stejný význam jako Phi-

liponova »Caricature« a »Charivari« pro
karikaturu francouzskou nebo »Punch«
pro anglickou, mají pro Nmecko Mni-
chovské »Fiiegende Blátter«, teba histo-

ricky datovala existence nmecké karika-

tury hezkých pár let ped jich založením
(založeny roku 1844); zaíná se z pra-

vidla C ho do wieckim, jemným kreslí-

em, jehož nkdy ironické, asto senti-

mentální kresby byly na rozhraní osmná-
ctého a devatenáctého století v mód

;
po

nm pijdou na adu kreslíi Dusseldorfští,

Hasencle ver a hlavn Richter, je-

hož manýra je v mnohém píbuznou
J. Mánesov z první periody (kdy Mánes illustroval »Dra Fausta«), a starý Kaulbach
se slavnými a siln peceovanými illustracemi ku Gothe »Reinecke Fuchs«.

íf Ale teprve kreslíi »Fliegende Blátter« v Mnichov stvoili opravdovou školu, jich

práce staly se typickými pro starší humor nmecký, stejn vzdálený suchého a ostrého
espritu francouzského jako hrub kypící vervy anglických kreslí starších i distinguo-

vaného realismu modernjších; humor bodrý, neškodný a dobromyslný, fantasie

nevyerpatelné, vyvolávající pravé boue
zdravého smíchu bez trpkosti a bez ar-

rire pensée —• a pi tom držící se vždy
»zlaté stední cesty« slušnosti a dobrých
mrav — to jsou vlastnosti, které cha-

rakterisují »Fliegende Blátter« ješt dnes
a povznášejí je na ideál »rodinného žur-

nálu* v širokých vrstvách stále ješt nej-

oblíbenjšího.

Zatím co vedle nich povstávají aso-
pisy nové, vtší kuráže a širšího programu,

jiného ducha a vtipu hodn už zaírp-

klého, jako »Jugend«, »Lustige Blátter«

a »Simplicissimus«, ony drží se stále svých



tradic a všechna est — stále ješt obstojí v konkurenci, teba už

dávno nebyla jejich historie také historií celé nmecké karikatury. —
Mezi jejich první kreslíe patili Schwind, Spitzvveg a na

vnou jich slávu také nejvtší: Wilhelm Busch. Roku 1859

uveejnil tam první svoje kresby — a ml od poátku úspch tak

všeobecný a trvalý jako málo kdo po nm — a nikdo si ho více ne-

zasloužil. Buschovy kresby jsou ve své jednoduchosti, živosti a ko-

mice opravdu klassickými, kabinetními kousky karikatury vbec;
už samotnou svou stenografickou struností psobí jeho kresba

nesmírn komicky. Busch je vlastn nesmírný stylista: on vybere

vždy jen nej charakteristitjší linii, ponechá jen nejnutnjší —
ale každá ára je živá. Ne nadarmo studoval Busch mathematiku
— zbyla mu z ní pro jeho umní dokonalá jasnost, kterou ne-

ztratí ani v^nejdivoejších situacích, kdy se jeho figury rvou, po zemi válejí, ve vzduchu
lítají atd. Široké publikum ovšem sotva si kdy uvdomovala tyto umlecké kvality Bu-

schovy kresby — myslím skoro, že je mže jen odborník náležit oceniti — ono podléhalo

jen nesmírnému humoru tch postupných obrázk, spojovaných v cykly a doprová-

zených pvodními Buschovými verši, které literárn nezstávají jist pozadu za kres-

bami. Ml bych citovat — ale tm, kdož neznají originálu, by peklad velmi špatn
posloužil. Humor Buschova verše je z poloviny v nesmírn jemném vycítní a pou-

žití komiky nmeckého jazyka, nmecké fráse. Jak peložíte verše, kterými provází svou
»Abecedu«? Nebo verše jako: Der Affe sehr possierlich ist, zumal, wenn er vom Apfel

frisst, nebo staré: Schon ist ein Cylinderhut, wenn man ihn besitzen thut.«?

Troufali jsme si sotva na Buschovu prosu, a i z té pekladem vyvály pvodní
vn dobré dv tetiny. Jsou to úryvky z jeho vlastního životopisu, které uvedeme
jeho vlastními slovy, charakterisujícími ho ze všeho nejlíp.*)

Wilhelm Busch narodil se r. 1832
ve Wiedensahlu v Hanoversku, tam žil

do devíti let u rodi, pak se pesthoval
k strýci do Ebergotzen, kde poaly jeho
studie. O tch vypravuje sám:

» Studie moje dlily se pirozen
v oblíbené a neoblíbené. K prvním
poítám tení pohádek, kreslení, lovení

pstruh a stavní pastí na ptáky.

Mezi tím vším ale stále vznášel se

mi libý obraz svtlovlasého jednoho
dítte. Ovšem že jsem asto pivolával
známý požár s následující smrtí u nohou
zbožované. Ale vtšinou nebyl jsem pece sám k sob tak bezohledným, nýbrž
spokojoval jsem se páním, abych uml arovn lítat a skákat se stromu na strom,

a Ona aby se dívala na mne a trnula úžasem.
Mj strýc byl svrchovan vlídný lovk. Jen jedinkrát, akoliv jsem to astji zasloužil,

došlo na výprask —- suchou lodyhou jiiny — protože jsem pokoušel obecního blázna.

Dýmka byla mu kravskými chlupy
nacpána a povinn zapálena. On ji vy-

kouil až na poslední chloupek s vý-

razem nejblaženjší spokojenosti. Vý-
sledek byl tedy pro mne ve dvojím

ohledu neoekávaný. Nevadí. Blázen

zstane vždy lichotivou upomínkou.
Rád vzpomínám také na malého

starého hlídae, který tehdy krátké kopí

»dat baddelspeit,« jako odznak svého

*) Von mir uber mich von Wilhelm Busch.
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Houslista Skípal jest tak ohleduplný vi trpícímu lidstvu, že udili svým žákm hodiny v širém poli.



mocného úadu nosíval. Za horké

doby letní spával po poledni venku
v tráv. Chrápati uml pozoru-

hodn. Když táhl vzduch do sebe,

otevel do koán ústa a znlo to :

»Kráh!« Když jej vyrážel, se-

špulil ústa do špiky, a znlo
to . »Puh !« jako jemný zvuk flétny.

Našli jsme ho jednou pod nej-

slavnjší hruškou vesnice mrtvého,

kopí v náruí, ústa otevená, tak

že vidl každý, »kráh« bylo jeho

poslední vzdechnutí. Kolem nho
plno nejzlatjších hrušek; ale ten-

krát jsme na n nemli žádnou
chu.« — To byly dojmy z dt-
ství; v 16 letech zaaly studie na

polytechnické škole v Hanovru, vyšší mathematika, ve které to pivedl Busch až na

vyznamenání
;
vedle toho a ped tím zabýval se už básnictvím a — Kantovou filosofií.

Pak se otravoval njaký as kreslením antiky v Dússeldorfu — a konen se dostal

na malískou akademii do Antwerp.
»V tomto umlecky proslulém mst vidl jsem poprvé díla starých mistr : Rubense,

Brouvera, Tenierse, pozdji Frans Halse. Jich božská lehkost v provádní malíských
nápad spojená s nád-
hern obsažným pva-
bem, ta nepedpoja-
tost dobrého svdomí,
které nemá co zakrý-

vat!, ta hudba barev,

ze které jasn slyšíte

všechny hlasy od basu
nahoru — získaly na
vždy mou lásku a ob-

div. « Po návratu z Ant-

werp žil njaký as ve

Wiedensahlu a v Lú-
thehorstu u píbuz-
ných, odtamtud zahnal

ho vítr do Mnichova,
kde pi akademickém
tehdy vládnoucím prou-
du malá, ne práv
obratn ízená flamská
kocábka brzy na suchu
uvázla.

Daleko píjemnji ži-

lo se v umleckém
spolku, kde se zpívalo

a pilo a vedle toho

jeden druhého kariko-

váním škádlil. I já byl

takovým osobním žer-

tm naklonn.

lovk je pece jen

lovk a oberstvuje
i potšuje se rád ma-
lými nehodami i hlou-

A. OBERLÁNDER.
JUBILEUM ZV-
ROLÉKAE.=
»OBERLÁNDER ALBUM.

«
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Jen zticha, nejmilejší. Bute rád, že nejste sociální demol-rat, sice vedlo by se vám mn >hem špatnji.

T. T. HEINE

ZZ VLASTNÍ

PODOBIZNA.
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pými kousky jiných lidí. I sám
nad sebou mže se lovk asem
zasmát, a je to obzvláštní pot-
šení, nebo pak pipadá sám sob
do konce ješt chytejším a doko-
nalejším než je.

Smích je výraz relativního po-

hodlí. Franc za kamny tší se

teplu tím více, vidí-li, jak si Hans
venku do zervenalých dlaní dý-

chá. K veejnému upotebení jsem
ovšem jen fantastických Hans
užíval. Lze je také lépe pipraviti

zcela dle poteby a nechat je mluvit

a jednat dle vle. Trochej zdál se

mi asto vhodným k bodrému ver-

šování a devorytecký štrich prak-

tickým kustylisaci veselých figurek.

Takový konturový tvor vybaví se

snadno ze zákona tíže a hodn
snese, než vás to zane bolet —
zvlášt není-li krásný. tená se

pak dívá na ty vci a vznáší se

zatím v pohodlném sebevdomí
nad utrpením tohoto svta i nad
umlcem ach tak naivním !«

Kde najdete filosofii krásnjší
a lip piléhající k Buschovu dílu ?

On je vždy klidný a dobromyslný



= T. T. HEINE.

NÁVRAT ZTRACE-
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optimista, který pehlíží s upím-
nou sympathií lidi, které stvoil,

a jich osudy — a aj, bylo všecko
dobré! A Buschovo dílo je dobré

opravdu v každém a nejúplnjším
slova smyslu. —
Druhý mistr, pýcha starých

»Fliegende« a chlouba jich až od
dneška je Adolf Oberlánder.
V bezprostedním sousedství Bu-
schov snad trpí ponkud

;
je snad

mí originelní, umlecká indivi-

dualita slabší než Busch — ale

to jen v sousedství. Pozorujte Ober-
lándra o sob nebo vedle koho-
koli jiného z koleg »Fliegende
Blátter«, hned se vám vrátí zase
na pravé místo a vyroste do vlast-

ních svých rozmr — a uvidíte,

že je to velikán. Také jeho zá-

soba veselých nápad je nevy-
erpatelná, a jeho repertoir ješt
obsáhlejší. Nejen lidi, ale i zví-

ata, architektura, všechno žije

v jeho kresbách, která vás vodí
z msta na venkov a z Evropy
do Timbuktu a do Kamerunu.
V tch divokých koninách se cítí

Oberlánder teprve jak náleží doma

;

vodí vás na trhy, kde se scházejí

celé menažerie více mén dobe
vychovaných zvíat; vynalézá nej-

podivnjší prostedky k chytání a

T. T. HEINE. SEN
MLADÉ PANÍ. -

POPELENÍ STE-
DA. 1— ~

-

»Simplicissimus«. ~
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ZABAVENO
krocení divokých šelem

;
ukazuje vám

je ve všech posicích i náladách: znu-

dného lva promrzelého dlouhým e-
káním, který se dívá na hodinky: schon
elf Uhr und noch kein Neger! hluchého

slona, který se rozplakal ve své opuštnosti, žirafy, rhinocerosy a což já vím koho
všeho! Se zvíaty dlá on divý. A jaký je krajiná! Nikdo ze souasných jemu
malí necítil krajinu tak jemn a modern jako Oberlándr na mnohé kresb z let

osmdesátých. Dnešního krajináství je on vru pedchdcem ! Velký fantasta, je stejn
velkým parodistou: pipomenu jen »Phantasie auf das Thema : Kuss« a »Zeichnungen
des kleinen Moritz.« Alb jeho je dnes už hodná ada; probírati je nebudu, jsou

i u nás všude populární — avizuji jenom a spokojím se s tím také u ostatních kre-

slím, stejn bžných našemu publiku.

Z nástupc Oberlándrových rozhodn nejlepší je Hengeler, který v nkterých
zvíecích genrech vru dosahuje svého mistra; nepekonatelné jsou také jeho fanta-

sie »aus der Kinderstube,* kde dti ku zdšení svých rodi a radosti tenástva
podnikají nejpodivnjší Alpské partie po kamnech a po nábytku, hrají si na Velrybu
a Jonáše atd. Kresba jeho je velmi drastická a asto dost provedená — ale v typech
dost je také manýry a povrchnosti. Solidnjší, samostatnjší a lepší pozorovatel

i kreslí je Eugen Kirchner; jeho velmi provádné illustrace, asto hotové to obrazy,

charakterisujej;,hlavn jemný cit komposiní a dekorativní a velké bohatství indivi-

B. PAUL.
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URAŽENÝ ZÁLOŽ-
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duelních fysiognomií. Židovští bankéi, šviháci, svátení tu-

risti, tlusté paniky a obtloustlé sleinky— to jsou figurky,

které rozestavuje v krajinách jemn cítných nebo v pe-

liv studovaných interieurech. Dbá velmi na lokální barvu
a zakládá si na pikantn pozorovaných podrobnostech.

Jednoduššími prostedky psobí Harburger; ten se

omezuje vtšinou jen na figury bez pozadí, asto jen

na hlavy a sousteuje všechnu svou sílu na hru fysi-

ognomie. Jeho kresby jsou skoro vždy studie velmi pe-

livé i rázovité, a jsou mi rozhodn milejší než jeho ole-

jové obrazy ve stylu hollandské školy.

V Nmecku velmi populární a pro nmecký vkus cha-

rakteristický je jiný kreslí »Fliegende,« Hermann V o gel,

který je specialistou v pohádkovém genru; oživuje lesní inte-

rieury svými trpaslíky, vílami a poustevníky žijícími v nej-

lepším pátelství s veverkami, liškami a všelikou jinou havtí.

To by byli zástupci genru fantastického a velcí umlci
smíchu. »Fliegende« mají však vedle nich také kreslíe

elegantního svta a salonní satyriky. Satyra jich je ovšem
také uhlazena a nebolí, ale ani jejich kresba nepropytvá
fysiognomii hluboko pod povrch; jako spolenost, kterou

kreslí, mají také oni mnoho zájmu pro toillety a caprice

mody, které se obrážejí vrn v jejich kresbách a kterým
oni asem sami udávají ton.

René R e i n i c k e a Schlittgen dlí se o primát

tohoto genru již hezkou adu let; jenom na nedlouhý as.
na pouhá dc léta byl jim urván a oni odstreni rázem
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do druhé ady : bvlo to v dob,
kdy pro »Fliegende« kreslil nebožtík

Marold. Dnes ho tam Stáhl
s Amerikánem Wenczelem špatn
nahrazují. —

Zmínili jsme se již naped, že

v posledních letech zavládl vedle

humoru »Fliegende« v moderní n-
mecké karikatue také ton nový,

daleko ostejší a pessimitjší.

Nejbezohlednjším a smrodat-
ným zástupcem nového genru je

Langenuv » S i m p 1 i c i

s

s i

m

u s «

— a v nm celé družin kreslí od
zaátku ton udává nejvtší z nich,

Thomas Theodor Heine.
Heine je nejsilnjší individualita

nmecké karikatury posledních let;

u nho myslím muže se každý od-

vážiti k definitivnímu úsudku u ži-

jících kreslí vždy riskantnímu

a píaditi ho klidn k velkým
mistrm starším.

Bohatstvím a pvodností typ,
ostrou charakteristikou, silou kresby

a hojností fantastické invence vy-

rovná se z nich jist každému;
všechny obory ovládá suverénn.

WILKE. H
= RANNÍ

VŠTVA.
Burenkrieg «

Princ pijímá zprávu o kapitulaci Cronje.

Stvoil mistrovské kusy v karikatue
politické; pipomínám kresby; »Englands
Traum in Súdafrika« (královna Viktorie šku-
bající do holá pštrosy) nebo »Regierungs-
sorgen« s podpisem: »Ta lza ani netuší,

jak je panování obtížné. Každý den starost,

mám-li dnes malovat nebo básnit nebo
komponovat nebo luštit sociální otázku !«

Každý vzpomene sám na jiné a ostejší

útoky na nynjší regime v Nmecku, které

mu vynesly až šest msíc vzení pro urážku
Velienstva, i na to, že se Heine nezachoval
zrovna nejcharakternji pi té píležitosti —
vc, která sice nemže nijak zmenšiti um-
leckou cenu jeho politických kreseb po-

zdjších, ale rozhodn ubírá jim sympa-
thie. Ostatn pi nich vidíte nejlépe, jak
rychle stárne každá politická karikatura:

Heineho mnohá dv ti léta stará kresba
je dnes nám, tak blízkým a jist dobe in-

formovaným sousedm hotovým rebusem.
V každém ohledu výše stavím jeho sa-

tyry spoleenské a sociální, první skupené
ve znamenitém cyklu »Bilder aus dem
Familienleben,« po dnes jeho nejlepším díle.

Mimo hlavní vždy oste vyjádenou ideu

psobí tu Heine všude neobyejn frap-

RUD. WILKE
BOB NIKELBY

»Burenkrieg

ff



pantním detailem
;

v jeho šo-

sáckých interieurech je každý
nevkusný, ale charakteristický

kousek nábytku poznamenán
s pelivostí soudního vykona-
vatele a se zálibou amateura,

který má z lidského nevkusu
a hlouposti svoje perversní po-

tšení.

(Viz kresby »Schmiicke dein

Heim« nebo zde reprodukovaný
»Návrat ztraceného syna o št-
drý den«).

Tato záliba v bizarních de-

tailech uplatuje se také v jeho

rokokových kresbách, ve kte-

rých pro vtší pohodlí své po-

litické satyry vytvoil dnes už
slavný i od jiných pejatý typ

»Serenissima.«

Satyry, kterými stíhá šosáctví

a zpátenictví jsou ostré a zlo-

myslné vždy až do krvava

;

najdete u nho kresby nelí-

tostné, až odstrašující krutosti

a cynismu, kterému, zdá se, nic

na svt není svátého (Ver-

spátete Eifersucht, Trauriges

Wiedersehen am Lande, Das
Milionárskind).

Ale vrcholem jsou jeho satyry

sociální. Tam je Heine tragi- -vitiusoušku, ty nepjdeš do jižní Afri-

cký. Tam se UŽ nesmjete" a
ky.« -»Ne, musím tSiti vdovy a sirotky*.

nesmje se ani kreslí sám. Co stahuje jeho obliej, je už jen

trpký úšklebek. Dv ti z nejlepších pidali jsme k tmto ád-
km; ale jsou tu jiné : Nach der Lohnung, naped plaící matka,
za ní dv dti nesou jedno za ruce, druhé za nohy zpitého

otce po výplat dom; — »Waarenháuser«, zubožený ob-

chodník ve velkoobchod židovského konkurenta; »Picházím
Vám íci, že jste mne pivedl svou infamní konkurencí docela

na mizinu. Nezbývá mi než vehnat si kuli do hlavy. « —
»Smím prosit, oddlení pro stelné zbran je v prvním poschodí.

«

»Ein Márchen.« »Tatínku, je to pravda, že jsou na svt lidé,

kteí jedí každý den maso?«
A ješt poslední; cyklus »Die Lebensalter des modernen

Mannes — 1 Jahr — ein Kind, 5 Jahr’ — ein Knabe, 10 Jahr’

— ein Jungling, 15 Jahr’ ein Mann, 20 Jahr’ — ein Greis, 25
Jahr’ — ein Ehemann.
Heineho humor je hrozný humor — ale u nho cítíte, že

pímo vyplývá z celé jeho individuality, z celého jeho nazírání,

cítíte vždy nutnou vnitní souvislost mezi obrázkem a textem.

U druhých kreslí »Simplicissima« tomu asto tak není. Mnohdy
uhodnete, jak se do této pessimistické a asto pehnané satyry

nutí, jak by je jich vlastní individualita vedla k názorm da-

leko jasnjším a jak se pouze podizují uniformit žurnálu.

Tak Múnzer, von eznice k, Ca spa i jisté se necítili

doma v cyklech jako »Gemúthsmenschen.« Jsou to vesms

= E. THONY.

OTEC NÁRO-
DA. mzzzz
»Simplicissimus«=
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kreslíi velmi solidní, individualit jasn oddlených, ale pece jen bžnjšího zrna.

Ca spa i je sympathický, jemný kreslí moderních anemických figurek, von ez-
níek nesmírn plodný, asto trochu povrchní improvisator, který má však mnohdy
nábhy velmi dekorativní; nad nho silnjší kreslí i psycholog je rovnž nesmírn
produktivní. Thony, který vyšel od Schlittgena, ale pekonal ho rozhodn bohatstvím

typ a rázností traktování.

Ale nejlepší, závidníhodné místo po Heinovi a snad i vedle nho zaujímá

Bruno Paul; formáln vychází od Nicholsona, jehož devoryteckou formuli si osvojil,

upravil i rozšíil; vyjaduje se dnes podivuhodnou eknu dekorativní stenografií,

která však zkracováním na výraznosti jenom získává. Dekorativní talent prvního

ádu, má on také nesmírn jemný smysl barevný. Mnohé jeho kolorované kresby
jsou ve své diskrétní harmonii kabinetními kousky.
V odvážnosti, se kterou si volí a traktuje sujety, nezadá ostatn mnohdy ani Hei-

nemu, a psycholog je vru také stejn pronikavý.

Jemu je kreslísky ve mnohém píbuzen Wilke (Rudolf), který pvodn do Mni-
chovské »Jugend« pispíval a byl tam vedle J. Dieze, raffinovaného archaisujícího

kreslíe, hlavní silou. »Jugend« stvoila rovnž nový typ listu polovážn literárního,

polohumoristického a satyrického, typ, který došel valné obliby v Nmecku i za hra-

nicemi. (Pipomínám analogický jeden mladý list italský »Italie Ride.«)

Vedle tchto dvou zastupují Berlínské »Lustige Blátter« nejvýraznji karikaturu po-
litickou a drží tak estn tradici školy berlínské, tak dlouho representované »Kladde-
radatschem.« Z celé ady jich kreslí nejvýznanjší je Feininger.
Tak jak vidt, v Nmecku je dnes všude živo a že je poetn pehojná a co do

kvality, je slibná dost, abychom vili, že zbude hodn i po letech pí koneném
útovaní. MILOŠ JIRÁNEK.

BRUNO PAUL.
LOUPEŽNÉ VRA-
ŽDNI V JIŽ. AFRI-

CE. »SIMPLIC1SSI-

MUS.«
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PIJÁCKÉ MOTIVY.

Po svt sebral a dosti podivn do verš dal JAN, jenž se piše NERUDA.

I.

MOTIV HISTORICKÝ.

ervenec — parno ! Vysvleen
v stínu se kaštan chladím

;

obma rukama držím džbán

s pivem a mkce jej hladím.

Nejsem však vesel. Po srdci

kladou se vlakénka chará,

duší mou zadula teskliv

ballada stará — tak stará!

Praotec šedivý, stoletý

v prachýži vkem už zmírá,

u lože syn — též už zešedlý

dlaní mu pot s ela stírá.

Praotec blah se však usmívá

:

»Nechte mne — nechte mne, dti

!

Tlo mé v hlínu se obrátí,

duch mj však pes vky letí.

Pes vky, do as pepozdních
letí mé blažené zraky,

bude pak v echách zde žiti muž —
nebyl tu ješt muž taký!

Vidím ho, šlechetná muže, jak

v stínu se kaštan chladí,

v rukou džbán z hlíny mé zrobený,

a on jej mkce tak hladí.

Povznesl džbánek te do výše,

zase jej ke rtm svým shýbá,

vru on hlínu svých praotc

nadšen, horoucn líbá.

Vypil a volá : »Hej hospodo

!

nalej zas v praotcv hlínu,

pipiju slavné jich památce

vroucn zde v kaštan stínu !«

Pi druhém nalití veleji,

toužnji zase mne hladí,

pi tetím duši svou šlechetnou

ku vzntu, ku vzletu ladí.

Pi pátém na moji oslavu

písn mu rojí se v hlav,

pi osmém — ach te se rozplakal

tžce a peusedav!«

II.

ASOVÝ.
Pátelský kroužek náš pi džbánech
svorn se zas uvelebil.

»Pijme ! Svt dlouho už svtem je,

dnešní den ješt zde nebyl!

Pijme my na jeho oslavu,

seme, znov slunce až vyjde,

kdyby svt do konce svta byl, -

dnešní den víc nám n e p i j d e !

«

III.

DOJEMNÝ.

Spome si, pátelé, pospolu,

kupme si spolu pole,

hbitvek na nm si upravme,

slehnem se spolu dole.

Bude to pekrásný svta kout,

chválený, holedbaný,

povrchem vyrazí jemínek
vtérkem kolébaný.

Nad ním si zazpívá skivánek
písn své peveselé,

vzduchem se roznese pitrpklá

milouká vn chmele.

Otiskujeme z Arbesova ŠOTKA 1880, ís 13. V souborném vydání Básnických spis Nerudových scházejí.
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ESKÁ KARIKATURA. ZZ Nakolik

slov k eské karikatue. eská
karikatura ? Kdybych ml promluvit
0 karikatue specificky eské, na-

psal bych kapitolu nárámn krátkou.
Záležela by na vlas jen ze tí slov

a puntíku — »Není eské karika-

tury.* Rozumjme si dobe: myslím
zde karikaturu, na níž by byla patrna

její eskost jako souhrn osobitých
znak, které by ji odrzovaly od
karikatury francouzské, anglické nebo
nmecké. Ale i kapitola o karikatue
v Cechách je nad míru struná,
když máme na zeteli její stránku
umleckou. Pravda, vývoj ka-

ždého národa nové doby nese nutn
s sebou rozvoj soupeících stran poli-

tických, ty opt vyžadují tisk veejný,
a jako dležitá bojovná souást ve-

ejného tisku objevuje se pirozen
1 politická karikatura. Vedle žurna-

listy slovem vstupuje do ad novi-

náských žurnalista-kreslí. Tento
kreslící žurnalista vládne mocnou
zbraní, její úinek neomezuje se

pouze na tenáe jednoho jazyka,

nýbrž i na publikum jinojazyné

;

M. ALEŠ.

JOS. MÁNES.
»ŠOTEK« 1S80. =

JOS. MÁNES.
VZPOMÍNKA
NA POLEDNE.
»ERINNERUNGEN.«
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práv ten kosmopolitický ráz kreslíc: žurnalistiky

dává jí dokonce nkdy i pevahu nad žurnalistikou

píšící. Ona psobí mžikov, bez širokých výklad,
bez okovaných argument, strhuje mnohem ry-

chleji. Máme-li tedy ped sebou na ten as jen

bílé, nepopsané listy ke kapitole o eské karika-

tue a jen tu a tam njaký drobek ke karika-

tue v Cechách, snad bychom mohli úvod do té

nejsoucí kapitoly zatím vyplnit úvahou: Pro
vlastn není eské karikatury?

Co je karikatura? Tendenní kresba, rázu po-

smšného nebo aspo humorného, na níž jisté

znaky, vlastnosti atd. úmysln byly pemrštny
a zvelieny. Komická nepomrnost jednotli-
vých ástí, ironická tendence, paskvi-

lantní úmysl — to píznak karikatury, aspo jak

se nám zdá. Není pochyby, že tu rozhodují znan
stupn bojovnosti a naturelní bitkosti kreslíovy;

nkteré karikatury jsou jemnjší, jiné mluví od
plic atd., ale vždy, tuším, musí zde být jakési

minimum onoho živlu, jenž práv karikaturu iní
karikaturou. Není-li ani toho minima, pak máme
vlastn ped sebou ne karikaturu, nýbrž obrázek
pouhé veselé, humorné pohody mysli, netendenní
naturalistickou reprodukci skutenosti atd., jakož
myslím, i leckterá ukázka v tomto sešit pedve-
dená není pravou karikaturou. Z uvedeného vy-

mezení pojmu karikatury pirozen plynou další

požadavky jejího vzniku a rozvoje: Prostedí soci-

ální, politické, umlecké, které svými výstelky,
vadami a neestmi vynucuje si kritiku a tendenní

výsmch karikaturistv ; individualita uml-
cova, na niž tato prostedí svými zvrhlostmi

nelib a dráždiv naráží a která vi nmu
práv jako individualita se chce projevit

i uplatnit
;
potebná charakternost, od-

vaha a bojovnost této individuality; ko-

nen jistá zralost publika, vrstvy národa,

aby karikaturu jako oprávnnou kritiku

umlcovu sneslo a uznalo.

Jak dají se požadavky ty aplikovat na

naše pomry ?

Je, myslím, mimo spor, že u nás, v e-
ském ráji i v širším okruhu, ve stát ra-

kouském, je až pes míru nahromadno
látky pro karikaturu. Jsou u nás pomry
— »nemožné«, íkáme! — které kií po

karikování. Kam se podíváš, plno zrd-
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ností, vad sociálních, zvrhlosti v život

veejném, špína a korupce politická, roz-

pory tídních zájm, slovem u nás je

spolenost, že by lepší karikaturista ne-

našel. A pec ! karikatue se nedaí. Není- liž

to podivuhodné a abnormální ? Možno, že

píina tato leží práv v tch » nemožných «

pomrech. Je u nás píliš smutno, jsme
tolik týráni a vysilováni planými i tž-
kými boji, narážíme na tolik hran a pe-
kážek, jinde dávno už odstranných, že

nám není valn do smíchu. Žádný humor
se u nás nerodí, takový pravý, upímný,
srdce zachvacující humor, satiry u nas

není, komedii se nedaí — ty všechny
zjevy mají zejm tutéž píinu jako ne-

existence karikatury u nás.

Jiná píina — tu zatím vyslovuji opatrn,
ponvadž jsem dosud zevrubnji o vci
nemyslel — bude asi povaha slovanská
sama, náchylná spíš ke smutku, k váž-

nému a zasmušilému pojímání života,

nežli k veselé kritice jeho, k satie a ka-

rikatue. A možno, že i v nás Ceších, a
máme v žilách svých po ertech málo
isté krve slovanské (však to Rusové
o nás íkají bez obalu !), tento ponurý
živel nátury slovanské dosud psobí.

Ale druhá vc se mn zdá ješt dležitjší a hodnjší projednání. Je to práv po-

divný pomr našich umlc k životu, jakýž ostatní národ žije. Liž asto jsem uvažoval

o tom zarážejícím zjevu — kdo mi jej pln vyložil? Spatujeme totiž v literatue

domácí, zejmena v beletrii podivuhodný úkaz, že spisovatelé stojí cize a plaše stranou

od životního vení; dnešní literatura tzv.

krásná naprosto není ohlasem doby, sku-

teného eského žití, literáti prosou i veršem
mají patrn docela odlišné zájmy než ostatní

vrstvy a tídy v národ, zavírají se do sebc

a svých ínteres, bojí se, aby nebyli akuální,

nemají žádné osobité posice k proudm a

snahám života veejného. Žijou si njakou
idylu mimo eský život, oddleni jakousi

nepeleznou zdí od ostatního národa. V em
vzí ta divná ostýchavost ze života, ta ne-

souvislost literatury se životem ?

Ale totéž, co u poet, ukazuje se stejn
u ostatních syn Mus. Malíi a sochai ne-

sahají do eského života soudobého le jen

s povrchu
;
hluboké propátrání, obzírání a

zachycování života eského do spodních

vrstev, do koen existence národní marn
bys v našem výtvarném umní hledal.

Slova moje nejsou nijakým odsouzením,
nýbrž pouze' konstatováním fakta, jak se

mn jeví. Neodsuzuju, nebo nemám dosud
výkladu, v em zlo vlastn vzí, ani v li-

teratue, ani v ostatním umní. Z té obecné
odcizenosti umlc proti životu, ze Ihostej-

0. MÁNES. ZH
DON OUICHOTE.



VOLNÉ SMRY.

M. ALEŠ.
»ŠOTEK1880.«

VLI V S VW A«

nosti k veejnému, politickému a sociálnímu
dní národnímu pirozen plyne, že nikdo ne-

cítí v sob osten, aby karikaturou projevoval

svj soud o zjevech dne a spolenosti soudobé.
Máme patrn ped sebou individuality um-

lecké, stižené zvláštní necitlivostí ásti duše, té

ásti totiž, která by mla znít, odpovídat re-

sonancí na údery vycházející z politického a so-

ciálního milieu umlcova, na nelibé a trapné

pociti vzbuzené zvrhlostmi a neestmi života ná-

rodního. Je to jakýsi daltonism, vru osudný a

politování hodný, neblahý pro umní i pro

národ, nebo maí a vyluuje vzájemné pso-
bení tchto dvou sil na sebe, umní iní neži-

votným, abstraktním, bezešavným, národu pak
ujímá velký korektivní a zušlechující vliv, jaký

by umní životné, ze života ssající na nej mohlo
vykonávat. Ale, bohužel — všechny úvahy a

stesky nejsou aspo na ten as nic naplat . . .

Karikatura rodí se v pomrech volnjších,

na jistém stupni národního blahobytu jako ja-

kýsi pepych zámožnosti ;
v zemích chudobných

není pro ní podmínek jako v zemích, kde spsob života stává se rafinovaným a

má na spolenost spíše vliv špatný než dobrý. I ta podmínka nám posud chybí.

Potom žádá si karikatura vtší diferencovanosti a mnohotvárnosti projev životních
;

v pomrech nedost vyvinutých zjalovuje a zjednotvarní, naposledy se vysilujíc zby-
ten na ustálených typech : studentech, oficírech, páteích, sedlácích, jak známo z osudu
mnoha asopis humoristických, kdysi proslulých.

Té vtší pestrosti a rozlišenosti života ovšem v malém národ nemže být tou

mrou, jako v národ velkém, kulturn pokroilém a ku pedu nezarazitelnou silou

se hrnoucím. V národ malém takka druh o druha te se lokty, druh druha zná
a denn potkává — tu bývá osobn choulostivo, init se kritikem karikaturistou,

v malých úzkých pomrech bývá zrovna nebezpeno, dotýkat se lidí ostrým slovem
paskvilu, by s úmyslem sebe istším a se snahou po
náprav Malé pomry vyžadují od karikaturisty —
mravokárce nkdy pímo hrdinství . . a na hrdinu není
každý dlán ! Spolenost v malých pomrech žijící je

zpravidla úzkoprsá, šosácká, chybí jí pružnost a svo-
boda mysli, aby uznala nejen oprávnnost, nýbrž pímo
zdravotní potebnost (abych tak ekl) karikaturistovu

;

v dusném, vydýchaném vzduchu nízkých krov malé
spolenosti národní musí se bez znané osobní od-
hodlanosti konen každá bitká kritika satiry a léivé
karikatury zalknout.

A jako je k tomu teba jakéhosi heroismu, malému
národu podávat zrcadlo karikatury, tak je teba ješt
jedné, dnes velmi vzácné vci k tomu. Myslím vc velmi
staromódní a prostou: charakter. Ke kritice nestaí
pouhá schopnost posmchu, nýbrž na dn duše živoucí
isté šlechetné rozhorlení, opravdový ideálný zápal, pocti-

vost a mužnost názoru na život a svt.
Shrte to vše, uvažte jaké a koliké jsou podmínky

pravé životodárné a zdravé karikatury, a vyjasní se
vám ponkud, pro není vlastn eské karikatury ve
vyšším slova smyslu.

GAMMA.
VLASTNÍ KARIKATU-

RA H. SGHWAIGRA.
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